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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos veiklos planas 2019 metams sudarytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Kauno 

miesto švietimo plėtotės strateginiais tikslais bei prioritetais, gimnazijos strateginiu planu 2019-2021 

metams, kuris numato gimnazijos strateginius tikslus, gimnazijos vystymosi kryptis ir laukiamus 

rezultatus. Gimnazija sieks švietimo kokybės, ugdymo proceso efektyvumo, jo prieinamumo ir sąlygų 

mokytis visą gyvenimą sudarymo; Įgyvendinant 2019 metų veiklos plano tikslus bus koordinuojamos visų 

bendruomenės narių pastangos. 

Gimnazija skirta Kauno m. ir Kauno zonos (buvusios apskrities) mokinių ugdymui. Joje vykdomos 

įvairios ugdymo programos:  Lopšelio grupės (2 grupės nuo 1- rių); Ikimokyklinis ugdymas (5 grupės – 

nuo 3-ijų, 4-ių ir 5-ių metų vaikams (IV modelis);  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;  1 – 4 

klasių mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimus, ugdymas;  12-16 metų jaunimo, turinčio 

socializacijos problemų, stokojančio mokymosi motyvacijos, linkusio į sportinę veiklą pagrindinis 

ugdymas.  

Gimnazija savo veiklą vykdo 3-se pastatuose adresais Vytauto pr. 50 (priklauso Centro seniūnijai) ir 

V. Krėvės pr. 50 (priklauso Dainavos seniūnijai), Mickevičiaus g. 54 (priklauso Centro seniūnijai). 

Gimnazija skirta tenkinti viso miesto ir Kauno apskrities mokinių poreikius. Dėl pasaulyje vykstančių 

globalizacijos procesų, į Lietuvą nuolat atvyksta kitataučių asmenų. Šiuo metu mūsų gimnazijoje mokosi 

193 mokinių migrantų iš tokių šalių kaip:  Latvijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Armėnijos, 

Kazachstano, Tadžikistano ir kitų šalių. Gimnazijoje mokosi įvairių socialinių sluoksnių mokiniai. Padidėjo 

mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą. Švietimo ir mokslo ministerijai įvedus kokybės krepšelį 

gimnazija atrinkta kaip silpną geros mokyklos požymių raišką turinti įstaiga.  
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Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje išaugo nemokamai maitinamų mokinių skaičius, ženkliai 

padidėjo likusių be tėvų globos mokinių skaičius. Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai turi prastesnes 

ugdymosi galimybes namie, negali lankyti mokamų neformaliojo ugdymo užsiėmimų mieste, dažnai būna 

pedagogiškai apleisti. Dėl šių priežasčių gimnazijos skyriuje besimokančių mokinių pasiekimai yra labai 

žemi, jie stokoja mokymosi motyvacijos. Daugelis rizikos grupės mokinių tėvų stokoja tėvystės įgūdžių, 

šeimose kylantys vaikų ir tėvų konfliktai sprendžiami netinkamai sąlygoja mokinių žemus pasiekimus, 

nusivylimą gyvenimu, provokuoja agresyvų elgesį. Mokinių pasiekimams gerinti ir mokymosi motyvacijai 

didinti gimnazija gavo kokybės krepšelį. Dėl to bus sukurtas veiksmų planas, kuris padės gerinti mokinių 

pasiekimus ir mokymosi motyvaciją. 

Eil.  

Nr. 
Socialinio reiškinio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

(Vytauto pr. 50) 

2016/2017/2018 

Mokinių skaičius 

(V.Krėvės pr. 50) 

2016/2017/2018 

1 Mokinių, likusių be tėvų globos, skaičius 9/8/6 9/ 7/ 26 

2 Rizikos grupės mokinių skaičius 14/8/4 98/ 94/ 83 

3 
Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių 

mokinių skaičius 
0/0/0 2/ 1/ 0 

4 Užfiksuotų smurtinių atvejų gimnazijoje skaičius 4/0/3 2/ 2/ 4 

5 Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 88/57/68 55/ 49/ 68 

6 Migrantų skaičius 167/180/193 7/ 0/ 0 

 

Siekiant tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, buvo vykdomos visos plane 

numatytos priemonės. Ieškojome inovatyvių bendravimo su tėvais formų, organizavome bendrus mokytojų 

ir tėvų susirinkimus dėl ugdymo(-si), lankomumo, pažangumo problemų, tęsiame Tėvų dienų tradiciją ir 

kt. Nuolat veikia Vaiko gerovės komisija, kuri nuolat sprendžia iškilusias problemas, rūpinasi saugios ir 

palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko 

atstovui pagal įstatymą ir atlieka kitas su vaiko geroves susijusias funkcijas. Gimnazijoje matomas 

kiekvienas mokinys: sprendžiamos problemos dėl mokinių lankomumo, netinkamo elgesio  ir mokinių 

poreikių tenkinimo ir kt. 2018 metais pravestas 31 VGK posėdis. Posėdžių metu buvo svarstomi tokie 

klausimai: Pritaikytų programų aprobavimas (5), Veiklos analizė (2), Nukreipimo vertinimui į PPT (3), 

Mokymosi ir elgesio problemos (9), Elgesio problemos (1), Mokymosi ir lankomumo problemos (1), 

Apskriti stalai diskusijos su 1-4, 5-8, I-IV gimn. klasių vadovais (9), Dėl konfliktinių situacijų su mokinių 

tėvais (2), Patyčių situacijos klasėse (4), Smurto atvejai (4). Posėdžių metu buvo įvertinti 6 mokinių 

specialieji ugdymo(-si) poreikiai, aptarta bei suteikta psichologinė, pedagoginė, socialinė pagalba. Vaiko 

gerovės komisija efektyviai reagavo į tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus ir sprendė iškilusias 

problemas. Nuo 2017 metų kiekvieną savaitę organizuojami Vaiko gerovės komisijos ir klasių vadovų 
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pasitarimai (1 – 4, 5 – 8, I – IV gimn. kl.), siekiant laiku identifikuoti problemas ir bendradarbiaujant jas 

spręsti.  

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

1–4, 5–8, I–II ir  III–IV  klasėse. 

Mokinių skaičius 

gimnazijoje 

2015 – 2016 

 m. m. 

2016 – 2017 

 m. m. 

2017 – 2018  

m. m. 

2018 – 2019 

m. m. 

968 1017 1061 1145 

Mokinių skaičiaus 

kaita (proc.) 
+2,86 +5,06 +4,32 +7,92 

 

Eil. 

Nr. 

Mokslo metai 

 

Koncentras 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1. 
Ikimokyklinio – priešmokyklinio 

ugdymo 
25 21,60 22 21,75 

2. Pradinio ugdymo (1-4 klasės) 24,63 21,60 20,50 21,4 

3. 

Pagrindinio ugdymo  (5-8 klasės) 

17,11 18,34 16,00 

 

17,9  

 

4. 
Pagrindinio ugdymo  

(I - II gimnazinės klasės) 
16,71 18,0 19,83 17 

5. Jaunimo klasėse (5-10 klasės) 10,20 12,40 12,87 12,22 

6. 
Pradinio ugdymo spec. ugdymo 

klasėse (1-4) 
- 6,5 5 7,66 

Mokinių skaičiaus vidurkis atitinka mokinio krepšelio metodikoje gimnazijai taikomus vidurkius.  

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.  

2017 metais vidurinio ugdymo programą baigė 112 mokinių iš jų  68 (tautinių mažumų klasių mokinių – 

100%; suaugusiųjų klasių – 49,4%) ir įgijo vidurinį išsilavinimą (gavo brandos atestatus). 2018 metais 

vidurinio ugdymo programą baigė 120 mokinių iš jų 38 (tautinių mažumų klasių mokinių – 100%;) 

suaugusiųjų klasių  61 – 74,3%) ir įgijo vidurinį išsilavinimą (gavo brandos atestatus), 21 mokinis gavo 

pasiekimų pažymėjimus. 

Gimnazijos abiturientų, valstybinių brandos egzaminų įvertinimo vidurkis 
Dalykai 

Metai 

Lietuvių 

kalba 

Anglų 

kalba 

Mate-

matika 
Istorija Fizika Biologija Chemija 

Geogra-

fija 

Rusų 

kalba 
IT 

2016 42,4 56,1 26,6 41,7 27,0 35,9 25,0 20,0 - 19,7 

2017 34,4 58,1 51,4 39,2 48,3 39,7 - 45,0 69,8 49,5 

2018 32,6 63 36 43 28 49 48 21 - 39 

 

2016 – 2018 m. VBE įvertinimai 

Dalykai 
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Patenkinimas 

(16-35 balai) 

2016 60,0 29,2 81,8 50,0 80,0 75,0 100 100 100 0 

2017 65,2 17,2 50,0 80.0 33,3 66,7 0 0 50,0 0 

2018 70,0 17,6 52,9 40,0 80,0 50,0 0 100,0 50,0 0 

Pagrindinis 2016 30,0 54,2 18,2 25.0 20,0 12,5 0 0 0 0 
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(36-85 balai) 2017 34,8 75,9 30, 0 20,0 66,7 33,3 0 100,0 50,0 100,0 

2018 30,0 61,7 47,0 60,0 20,0 33,3 0 100,0 50,0 100,0 

Aukštesnysis 

(86-100) 

2016 10,0 16,7 0 25,0 0 12,5 0 0 0 0 

2017 0 6,9 20,0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 20,5 0 0 0 16,6 0 0 0 0 

 

Lietuvių kalba ir literatūra PUPP 

 

 2015-2016 m. m.  

(38 mokiniai) 

2016-2017 m. m.  

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m.  

(33 mokiniai) 

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

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 

 

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 

 

 2015-2016 m. m. 

(38 mokiniai) 

2016-2017 m. m. 

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

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%) 

 

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. 
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Rusų kalba (gimtoji) (dieninės klasės) 

 

 2015-2016 m. m. 

(38 mokiniai) 

2016-2017 m. m. 

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

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%) 

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 

 

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.  

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos 2017-2018 m.m. NMPP (4, 6, 8 klasių), PUPP, MBE, VBE 

palyginamoji analizė su šalies ir miesto mokyklomis. 

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, 
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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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Jaunimo klasių mokinių duomenys (Pagrindinio ugdymo 

skyriuje (V.Krėvės pr. 50)): Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 2018 m. pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 98 % mokinių, mokinių akademinės žinios 

silpnos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros PUPP bendras 

vidurkis „4,5“ balai. Iš matematikos PUPP nė vienas mokinys 

negavo 7 – 10 balų.  

PUPP matematika, vidutiniškai surinktų taškų dalis  (%) 2017 ir 2018 metais: 

PUPP lietuvių kalba ir literatūra, vidutiniškai surinktų taškų dalis 

(%) 2017 ir 2018 metais: 

 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimą įgijusi mokinių dalis gimnazijos 

pagrindinio ugdymo skyriuje: 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

100 % 100 % 98  

 

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

5.  

Mokinių pasiekimų gerinimui yra skiriamos šios neformaliojo švietimo valandos: “Intelektualinio 

ugdymo būrelis “Tautinė mokykla – ES šalių multikultūrinis centras”, – III gimn. kl. – 1 val.;  “Jaunasis 

ekologas”, 1– 4 kl. –  6 val., “Turizmo būrelis- Puškiniečiai”, 5– 8, I– II gimn. kl., III– IV gimn. kl., 5– 8 -  

jaunimo kl., 9– 10 jaunimo kl. –  9 val., “Mokinių savivalda” – 2 val., IT būrelis Visagalis kompiuteris” – 

9-10 jaunimo kl. – 2 val. 

2017–2018 m. m. mokinių neformaliam užimtumui skirta 101 nepamokinės veiklos valanda, kurios 

yra  panaudojamos: meninei raiškai, intelektualiniam ugdymui, pilietiniam, ugdymui, sportui ir sveikai 

gyvensenai, ekologiniam ir gamtosauginiam ugdymui, saugiam eismui. Palyginus mokinių, užimtų 

neformaliajame švietime, šis skaičius 2017 metais padidėjo. 

2018-2019 m.m. neformalaim švietimui skirta ,,,, nepamokinės veiklos valanda. Mokinių 

dalyvaujančių neformaliame švietime skaičius lyginant su 2017-2018 m.m. padidėjo nuo 52,7 iki 57 proc. 

Taip pat mokiniai dalyvauja neformaliojo švietimo užsiėmimuose mieste ir gauna neformaliojo švietimo 

krepšelį, viso 100 mokinių. 

 

Neformalus švietimas 

Mokslo metai Mokinių užimtų neformaliajame švietime skaičius Procentinė dalis 

2015 – 2016 m. m. 532 61,6 proc. 

2016 – 2017 m. m. 478 52,7 proc. 

2017  - 2018 m. m. 596 57 proc. 
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Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis (Pagrindinio ugdymo skyrius, 

V.Krėvės pr. 50). 

Viso mokykloje mokinių 
2016-2017 

126 mok. 
2017-2018 m. m. 

114 mokiniai 

2018-2019 m. m. 

133 mokiniai 

Viso mokinių, užimtų neformaliojo 

ugdymo veikla skaičius ir procentas 

86 mokiniai, 

68,2% 

79 mokiniai, 

69,2% 

92 mok 

69,2% 

Mokinių, neužimtų jokia 

neformalaus ugdymo veikla 

skaičius ir procentas 

40 mokiniai, 

32% 

 

35 mokiniai, 

31% 

41 mok. 

30,8% 

Viso mokinių, užimtų neformalaus 

ugdymo veikla miesto neformalaus 

ugdymo mokyklose skaičius ir 

procentas 

28 mokiniai, 

22 % 

4 mokiniai, 

4 % 
0 

Socialiai remtinų mokinių skaičius 

mokykloje 
55 mok. 49 mokiniai 68 mok. 

Socialiai remtinų mokinių, užimtų 

mokykloje neformalaus ugdymo 

veikla skaičius ir procentas 

45 mok. 

82 % 

41 mokiniai, 

83 % 

48 mok. 

70,5% 

 

6. Mokinių lankomumo duomenys. 

Įvairių tautų mokinių rytinės klasės (Gimnazijos centriniame pastate (Vytauto pr. 50): 

2016 metų mokinių lankomumo suvestinė: 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui 

1-4 kl. 

5-8, I-II  

kl. (1 

mokiniui) 

III-IV kl. 
1-4 kl. (1 

mokiniui) 

5-8, I-II  

kl. (1 

mokiniui) 

III-IV kl. 
1-4 kl. (1 

mokiniui) 

5-8, I-II 

kl. (1 

mokiniui) 

III -IV kl. 

(1 

mokiniui) 

9165 17259 12012 0 5689 3116 42 121 175 

 

2017 metų mokinių lankomumo suvestinė: 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui  

1-4 kl. 

5-8, I-II  

kl. (1 

mokiniui) 

III-IV kl. 1-4 kl.  
5-8, I-II  

kl.  
III-IV kl. 

1-4 kl. (1 

mokiniui) 

5-8, I-II 

kl. (1 

mokiniui) 

III -IV kl. (1 

mokiniui) 

9872 18987 11959 0 6091 3201 46 134 181 

 

2018 metų mokinių lankomumo suvestinė: 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui 

1-4 kl. 

5-8, I-II  

kl. (1 

mokiniui) 

III-IV kl. 
1-4 kl. (1 

mokiniui) 

5-8, I-II  

kl. (1 

mokiniui) 

III-IV kl. 
1-4 kl. (1 

mokiniui) 

5-8, I-II 

kl. (1 

mokiniui) 

III -IV kl. (1 

mokiniui) 

15008 19875 10147 0 3125 1916 59 131 139 
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Palyginus 2016 – 2017 ir 2017 – 2018 m.m. lankomumo duomenis, matome kas 1 – 4 klasėse ir 5 – 8 ir I -

II gimnazinėse klasėse padidėjo praleistų pamokų skaičius. Tai gali dėl to, kad 2017-2018 m.m. buvo 

didesnis šio koncentro klasių mokinių skaičius.  III -IV gimnazinėse klasėse praleistų pamokų skaičius 

sumažėjo. Pateisintų pamokų rodiklis pagerėjo, todėl galima manyti, kad mokiniai praleido pamokas dėl 

ligos ir kitų svarbių priežaščių. Gimnazijos klasių vadovai, mokytojai administracija, VGK nariai 

analizuoja mokinių nelankymo priežastis. Klasių vadovai ataskaitas teikia tėvų susirinkimo metu. Vaiko 

gerovės komisija aptaria ir kviečiasi į pokalbius mokinius ir jų tėvus, kurie dažnai, be pateisinamos 

priežasties praleidžia pamokas. 

Pagal suaugusiųjų programas besimokančiųjų klasės (Gimnazijos centriniame pastate (Vytauto pr. 50):  

2016 metų mokinių lankomumo suvestinė: 

 

Vidutiniškai praleista pamokų 

per mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 1 

mokiniui 

8,I-II kl. III-IV kl.         8,I-II kl. III-IV kl.       8, I-II kl. III -IV kl. 

9643 12834 866 1869 12,02 9,39 

 

2017 metų mokinių lankomumo suvestinė: 
Vidutiniškai praleista pamokų 

per mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 1 

mokiniui 

8, I-II kl. III-IV kl.         8, I-II kl. III-IV kl.       8, I-II kl. III -IV kl. 

6396 11533 1628 1358 12,19 8,48 

 

2018 metų mokinių lankomumo suvestinė 

Vidutiniškai praleista pamokų 

per mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų 

be pateisinamos priežasties 1 

mokiniui 

8, I-II kl. III-IV kl.         8, I-II kl. III-IV kl.       8, I-II kl. III -IV kl. 

2555 13654 297 3575 7,6 20 

 

Lyginant 2016 ir 2017 metus matyti, kad 8, I-II gimn. klasių mokiniai 2017 metais vidutiniškai per mokslo 

metus praleido mažiau pamokų, tačiau šiose klasėse išaugo skaičius pamokų praleistų be pateisinamos 

priežasties. III-IV gimn. klasių mokinių praleidžiamų pamokų skaičius lyginant 2016 ir 2017 metus yra 

labai panašus, tačiau vienam mokiniui tenka didesnis skaičius praleistų pamokų be pateisinamos priežasties. 

Palyginus 2017-2018  mokslo metus, rezultatai rodo, kad 8, I-II gimn. klasių mokinių pamokų lankomumas 

gerėjo, tačiau III-IV gimn. klasių praleistų skaičių padidėjo. 
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Jaunimo klasių mokinių lankomumo duomenys (Pagrindinio ugdymo skyriuje (V.Krėvės 50)): 

2016 metų mokinių lankomumo suvestinė (jaunimo klasės): 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui 

5-10  kl. 5-10 kl. 5-10 kl. 

10419 3656 36 

 

2017 metų mokinių lankomumo suvestinė (jaunimo klasės): 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui 

5-10  kl. 5-10 kl. 5-10 kl. 

12482 3965 36 

 

2018 metų mokinių lankomumo suvestinė (jaunimo klasės): 

Vidutiniškai praleista pamokų per 

mokslo metus 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Vidutiniškai praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 1 mokiniui 

5-10  kl. 5-10 kl. 5-10 kl. 

23017 3824 38 

2018 metais vidutiniškai pralestų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius, tenkantis vienam mokiniui, 

išliko stabilus. 2018 m. bendras praleistų per metus pamokų skaičius yra didesnis lyginant su 2017 metais, 

nes 2018 m. žiemą per gripo epidemiją gimnazijos skyriuje pamokos nebuvo nutrauktos, nors dauguma 

vaikų sirgo. Toks sprendimas buvo priimtas dėl žemų skyriaus mokinių akademinių pasiekimų, mokytojai 

individualiai dirbo su nesergančiais vaikais.  

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

Mokytojų skaičiaus kaita, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis  

Kategorija 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Ekspertai 6 7 7 

Metodininkai 42 46 42 

Vyresnieji mokytojai 32 34 25 

Mokytojai 8 11 16 

Aukštasis išsilavinimas 100 proc. 100 proc. 100 proc. 

Iš viso mokytojų 88 98 90 

 

Šiuo metu gimnazijoje dirba 90  mokytojų: 7 mokytojai ekspertai, 42 mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji  

mokytojai, 16 mokytojų. Gimnazijoje dirba 2 psichologai, 3 socialiniai pedagogai, 3 logopedai, sveikatos 

priežiūros specialistė. Visi mokytojai turi pedagoginę kvalifikaciją.  

Trys gimnazijos mokytojai yra miesto dalykų metodinių būrelių nariai, penki mokytojai–valstybinių 

brandos egzaminų vertintojai. Vadovų komanda siekia užtikrinti valdymo demokratiškumą bei lyderystės 

skatinimą, siekia, kad mokytojai įgytų naujų kompetencijų, padedančių kryptingai orientuoti gimnazijos 

veiklą į nuolat besimokančios, modernios ir geros mokyklos siekiamybę.  
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8. Žemės panaudos sutartis. 

Vytauto pr. 50: 

Gimnazija 2015 m. gruodžio 7 d. pasirašė su Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėju Žemės panaudos sutartį Nr. 8SUN – 115, 2015 m. gruodžio 7 

d. įsakymas „Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0180:24, esančio Vytauto pr. 50, Kaune, 

dalies perdavimo neatlygintinai naudotis Kano Aleksandro Puškino gimnazijai Nr. 8VĮ – 1496 (14.8.2.). 

Įregistravo šį sandorį Valstybinėje įmonėje Registrų centras yra gavusi Nekilnojamojo turto registro išrašą 

„Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“, 2015-12-09. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 44/1152085.  

Žemės sklypas. Unikalus nr. 4400-1657-9085. Kadastrinis nr. 1901/0180:24  Kauno m.k.v. 

Pastatas – Mokykla. Unikalus nr. 1992-7021-5011. 

V.Krėvės pr. 50: 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius Valstybinėje įmonėje Registrų centras yra gavės 

nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą  

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 20/206066.  

Žemės sklypas. Unikalus Nr. 1997-4007-4028. 

Pastatas – Mokykla. Unikalus nr. 1997-4007-4017. 

A.Mickevičiaus g. 54: 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. - 20/207889. 

Žemės sklypas. Unikalus Nr. - 4400-1585-7998 . 

Pastatas – darželis. Unikalus nr. - 1998-2005-7010. 

 

9. Higienos pasas. 

Gimnazijos centrinis pastatas (Vytauto pr. 50) turi 2012 m. gruodžio 4 d. išduotą  nuolat galiojantį 

leidimą - higienos pasą Nr.9-0946(6). 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus pastatas (V.Krėvės pr. 50) turi 2014 m. liepos 9 d. išduotą  

nuolat galiojantį leidimą - higienos pasą Nr.9-0547(6). 

Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatas (A.Mickevičiaus g. 54) turi 2012 m. 

vasario  mėn.03 d. išduotą  nuolat galiojantį leidimą - higienos pasą Nr.9-0087(6) 

 

10. Energijos vartojimo auditas.  

Vytauto pr. 50: 

2005 metais gimnazijoje savivaldybės lėšomis buvo atliktas energetinis auditas. 2007 metais 

gimnazijos ir savivaldybės biudžeto lėšomis buvo parengti investiciniai ir techniniai projektai.  

Investicijos į ūkio plėtrą (langams, stogui, baldams, kompiuterinei technikai). 

2016 metais gimnazijos lėšomis parengti stogo ir sienų šiltinimo projektai. 

2016 metais gimnazijos lėšomis atliktas Vytauto pr. 50 pastato stogo šiltinimas ir savivaldybės 

lėšomis baigta šilumos mazgo renovacija. Dingo ženklus temperatūrinis skirtumas tarp I-II ir III 
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gimnazijos vidaus patalpų aukštų. Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikta paraiška 2018 

metais atlikti sienų šiltinimo darbus. 

V.Krėvės pr. 50: 

2008 m. pagrindinio ugdymo skyriuje savivaldybės lėšomis atliktas išsamus energetinis auditas 

(energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo auditas), parengtas pagal metodiką, patvirtintą 

2008-04-29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-184.       Projekto Nr. EAIP-2008/09-01. 

2008 m. pagrindinio ugdymo skyriaus ir savivaldybės biudžeto lėšomis buvo parengti investicinis ir 

techninis projektai, kuriuose numatytos investicijos į ūkio plėtrą (langams, stogui, vandentiekiui, 

kanalizacijai ir pan.). 

2016 metais gimnazijos lėšomis parengtas pastato sienų šiltinimo projektas. Pastato stogo šiltinimo 

projektas parengtas anksčiau. 2017 metais, vasarą, atlikti pastato stogo šiltinimo darbai. Taip pat apšiltinta 

sporto salės rūbinių stiklo blokų sieną, pakeisti seni mediniai langai naujais plastikiniais.  

A.Mickevičiaus g. 54: 

 

2008 m. ikimokyklinio ugdymo skyriuje (tuometiniame Kauno 6-ame lopšelyje-darželyje) 

savivaldybės lėšomis atliktas išsamus energetinis auditas (techninis-ekonominis energijos suvartojimo 

įvertinimas ir energijos taupymo priemonės), parengtas pagal metodiką, patvirtintą 2008-04-29 Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-184.       Projekto Nr. EA-2008-177. 

2008 m.  savivaldybės biudžeto lėšomis buvo parengti investicinis ir techninis projektai, kuriuose 

numatytos investicijos į ūkio plėtrą (langų pakeitimui, stogo renovacijai, lauko durų pakeitimui, virtuvės 

vėdinimo sistemos ir šilumos punkto rekonstrukcijai ir pan.). 



 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (Vytauto pr. 50): 
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Prioritetiniai darbai: 

1. Gimnazijos pastato cokolio ir 

sienų šiltinimas – NUMATOMI 

DARBAI 2018 M. 

2. Reikia pakeisti tualetuose tupyklas 

(5 vnt.)  į klozetus. 

3.Tikslinga atlikti vandentiekio, 

kanalizacijos ir šildymo sistemos 

rekonstravimo darbus. 

 

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

Pastabos: 

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

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

3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti 

pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 

 



 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (V.Krėvės pr. 50): 
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a Pastatas prisikirtinas III pastatų 

grupei. Potencialiai pavojingi 

veiksniai: trūkinėjančios sienos 

dėl galimo pamatų sėdimo. 

 Prioritetiniai darbai: atlikti sienų 

ir pamatų šiltinimo darbus. 

Keisti seną šilumos, vandentiekio 

sistemą. 

Tikslinga atlikti inžinierinius 

tyrinėjimus dėl pamatų stabilumo. 

 

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

remontas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (A.Mickevičiaus g. 54): 
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Prioritetiniai darbai: 

1. Pastato išorinių sienų apatinės 

betoninės apdailos remontas. 

Įstaigos pastatas pastatytas 1982 

metais, jis yra plytinis, dviejų 

aukštų. Pastato išorinių sienų 

plytinė apdaila patenkinama, 

skubaus remonto nereikalauja. Bet 

pastato išorinių sienų 150 m2, 

apatinės betoninės apdailos ir 

nuogrindų  (20 m.) būklė tapo 

nepatenkinama. 

2. Kiemo takeliai avarinės būklės. 

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą 

pasivaikščiojimo metu, būtina 

renovuoti lauko aikštelių takelius 

200 m2
,  renovuoti dvejų pavėsinių 

sienas ir dangą. 

3. Įstaigos salė nepatenkinamos 

būklės. Siekiant užtikrinti ugdymo 

kokybę įvairių veiklų metų salėje, 

būtina atlikti salės kapitalinį 

remontą. 

 

 

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

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

2018 metų gimnazijos metinis biudžetas. 

Eil.Nr. Lėšų panaudojimas Suma, Eurais 

1. Moksleivio krepšelio lėšos:  

Mokytojų atlyginimams, SoDrai 1671093,76 

Naujiems vadovėliams 14559,23 

Mokymo priemonėms 122402,30 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui 8289,50 

Moksleivių pažintinei veiklai ir prof. konsultavimui 6271,18 

Ilgalaikiam turtui 28000,00 

Viso: 1850615,97 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos:  

Darbuotojų atlyginimams, SoDrai 310416,01 

Komunalinių ir ūkinių išlaidų apmokėjimui 79665,54 

Inventoriaus ir pastatų remontui 746,85 

Moksleivių pavėžėjimui 22983,22 

Kitoms prekėms, spaudiniams 102134,76 

Apsaugos paslaugos 3000 

Kitoms paslaugoms 12514,07 

Nuoma  ilgalaikio turto  10811,76 

Viso: 537878.42 

3. Lėšos, gautos iš gimnazijos ūkinės veiklos: 55105.18 

Patalpų nuomos 

Už paslaugas 

41522.72 

13582.46 

NEC 1413,37 

Projektų lėšos ES 84911,74 

Viso: 141430.29 

4 Parama iš rėmėjų:  

2 % iš VMI 13420,78 

Tėvų parama 13074,74 

Viso: 26495,52 



 

Gimnazijai mokymo lėšų lėšų pilnai pakanka visų poreikių, numatytų krepšelio naudojimo 

metodikoje, tenkinimui. 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2017 12 28. 

Eil.nr. 
Kreditorinio įsiskolinimo 

pavadinimas 

Kreditorinio įsiskolinimo suma, 

tūkst. Eurų 

1 Darbo užmokesčio 0 

2 Sodra 0 

3 Komunalinės paslaugos 0 

4 Ryšių paslaugos 0 

5 Prekės 0 

6 Ilgalaikio turto remontas 0 

7 Kvalifikacijos kėlimas 0 

8 Kitos paslaugos 0 

9 Pavėžėjimai 0 

 

Paramos lėšų ir 2% panaudojimas. 

Eil.nr. Gauta, Eurais Panaudota, Eurais Paskirtis 

 Likutis 2018 01 01 – 77535.81 € 

1.    

2.  1584.79 Ūkinės prekės gimnazijos remontui, priežiūrai 

3.  1305.91 Paslaugos 

Likutis 2018 12 28 – 114585.31 € 

 
Vaiko gerovės komisijos veikla: suorganizuoti prevenciniai renginiai, akcijos, projektai: Psichikos 

sveikatos dienos minėjimas, Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, Veiksmo savaitė „Be patyčių 

2018“. Parengtos rekomendacijos mokiniams ir jų tėvams „Pagalba mokiniui, turinčiam mokymosi, elgesio 

ir bendravimo sunkumų“. Pravesta paskaita gimnazijos mokinių tėvams – „Mano vaiko profesinės 

galimybės“. Pravesta paskaita mokiniams ir paruošta atmintinė „Kaip suvaldyti stresą besiruošiant PUPP 

ir brandos egzaminams, žinių patikrinimui“. Dalyvauta respublikiniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ 

ir užimta prizinė III vieta. Suorganizuota vaikų vasaros poilsio stovykla „Puškiniečiai“. Atlikti tyrimai: 

„Gimnazijos socialinis pasas“, „Pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimai“. Adaptacijos ir integracijos 

programos kūrimas ir įgyvendinimas naujai atvykusiems mokiniams ir mokiniams migrantams „Mes 

skirtingi, bet vieningi“. Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė skaitė paskaitas įvairių klasių 

mokiniams, gimnazijos logopedė skaitė paskaitas gimnazijos mokytojams.  

Vykdant priklausomybių, sveikos gyvensenos ir mokinių saugumo užtikrinimo prevenciją buvo 

bendradarbiauta su Kauno m. Centro PK. Kartu su bendruomenės pareigūnu Dariumi Joneikiu pravesta 



 

daug renginių ir prevencinių susitikimų. Kauno m. bendruomenės pareigūnas susitiko su 5-8, I-IV 

gimnazinių klasių moksleiviais, su kuriais diskutavo psichotropinių medžiagų vartojimo ir patyčių 

prevencijos temomis. Bendruomenės pareigūnas žaismingai pravedė paskaitėles pradinių klasių 

moksleiviams ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupėms saugaus eismo tema. Buvo vykdomi 

reidai dėl mokinių rūkymo ugdymo proceso metu. Kartu su Centro PK ir bendruomenės pareigūnu 

dalyvauta miesto akcijoje „Mokykla be dūmų“. Skleista informacija apie Jaunųjų policijos rėmėjų veikla 

(JPR). Šiuo metu 3 oficialūs gimnazijos JPR atstovauja gimnaziją miesto veiklose, renginiuose kartu su 

policijos pareigūnais (mobilieji taškai, miesto parodos, renginiai, daiktų žymėjimai ir kt.).  

Gimnazijos skyriaus Vaiko gerovės komisiją sudaro specialistai, teikiantys mokiniui socialinę, 

psichologinę, pedagoginę pagalbą. Per 2018 metus buvo pravesti 43 posėdžiai, kurių metu buvo aptariamos 

mokinių lankomumo problemos ir jų sprendimo būdai, spec. ugdymosi poreikių mokinių pasiekimai, 

mokinių elgesio ir mokymosi problemos ir jų sprendimo būdai, gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus 

prevencinė veikla. Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 54 proc. mokinių yra specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vienam pagalbos specialistui tenka 33,3 proc. švietimo pagalbos gavėjų. Siekiant mokinių 

asmeninės pažangos užtikrinant kiekvienam mokiniui veiksmingą pagalbą buvo parengti 63 švietimo 

pagalbos planai, kuriuose numatyti konkretūs pagalbos tikslai ir siekiami rezultatai. Mokytojai parengė 

virš 200 šimtų pritaikytų ir individualizuotų programų, nuolat stebi spec. ugdymosi poreikių mokinių 

pažangą. Per 2018 m. buvo atliktas pirminis 5 mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, 15 

mokinių pakartotinis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, parengtos išsamios 10 mokinių 

charakteristikos vaikų psichiatrui. Per VGK posėdžius aptartos vaikų skatinimo sekos siekiant elgesio 

korekcijos. Parengtas įstaigos socialinis pasas. Mokytojams organizuotas seminaras “Vaikų elgesio ir 

emocijų sutrikimai. Kaip pasitelkti psichologines strategijas?“. Kuriant saugias aplinkas pagalbos 

specialistai parengė patyčių prevencijos veiksmų planą, atliko tyrimą „Ar aš mokykloje saugus?“,  vykdė 

projektą „Bendravimo ir bendradarbiavimo laboratorija“, vedė klasių mikroklimatui gerinti užsiėmimus, 

parengė paskaitą mokinių tėvams „Ką reikia tėvams žinoti apie patyčias?“, organizuoja mokinių užimtumą 

per pertraukas. Pagalbos specialistai su organizavo psichikos sveikatos, savižudybių prevencijos, 

tolerancijos dienų paminėjimus, su ugdytiniais dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių 2018“, parengė 

mokinių komandą Kauno miesto konkursui „Kuriame mokyklą be patyčių“, taip pat vykdė savižudybių 

prevencijos projektą „Yra dėl ko gyventi?“ Sveikatos priežiūros specialistė vedė paskaitas pradinių klasių 

mokiniams „Kodėl reikia plautis rankas?“, „Sveikos mitybos principai“, 5-8, I kl. mokiniams „Sveika 

mityba“, „Kodėl laikomės asmens higienos taisyklių?“, „Rūkymo žala“. VGK nariai parengė 5 mokiniams 

dokumentus dėl minimalios priežiūros skyrimo, stebi mokinių elgesio pokyčius bei rengia ataskaitas apie 

priežiūros vykdymą Kauno miesto savivaldybės VGK.   

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. 

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.  

 

 

 

 

 



 

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 pasiekimai buvo vertinami pagrindiniu 

lygmeniu. 

  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  

 

 
 

  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  

 

 

 
  

  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, 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) 

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%) 



 

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) 

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.  

 

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%) 

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 



 

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) 

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) 

 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%) 

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 



 

 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) 

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 

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 

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 



 

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) 

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) 

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 

 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 

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%) 

Neišlaikė 0 0 1 (16%) 



 

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%) pakankamai patenkinamų vertinimų lietuvių 

kalbos ir literatūros MBE vertinime surinkta 2015-2016 m.m.  

Rusų kalba (gimtoji) (MBE) 

 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 

 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%) 



 

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) 

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 

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.) 

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 



 

balai) vertinimų technologijų MBE buvo 2015-2016 m.m. (33%). Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nei 

vieno gimnazijos mokinio, neišlaikiusio technologijų MBE. 

 

Gimnazijos pažangumo rodikliai atsispindi įvairiose olimpiadose, konkursuose, kuriuose užimamos 

prizinės vietos. Didžiuojamės savo mokiniais vis dažniau dalyvaujančiais įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose ne tik Kauno mieste, bet ir Respublikoje bei už šalies ribų. Jie garsina gimnazijos vardą. 

 

2016-2018 metų konkursų, olimpiadų palyginamoji analizė 

Miesto 

2016/2017/2018 metai 

Respublikiniai 

2016/2017/2018 metai 

Tarptautiniai 

2016/2017/2018 metai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

73/85/89 46 /39/42 97/116/118 58/69/75 1/10/8 0/10/8 

 

2018 metų gimnazijos mokinių nugalėtojų pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose 

2018 metų XXVIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada „Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Lietuva: 

valstybės atstatymo istorijos (1917–1922 m. ir 1987–1993 m.)“, II turas( miesto etapas), II vieta, Ana 

Bušina; 

Europos paveldo diena 2018,, Atraskime šimtmečio paveldą “Europos paveldo kultūrinio orientavimosi 

konkursas ,, Atraskime šimtmečio paveldą Kauno senamiestyje“, I vieta, DIPLOMAS; 

Kauno miesto žemėlapio skaitymo konkursas „Rask kelią“, I vieta, DIPLOMAS; 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba 9-12 kl. mok. Kauno 

Jėzuitų gimnazijoje III vieta; 

Respublikinis anglų kalbos konkursas  „The Great Big Quiz Day“, II vieta; 

Respublikinis mokinių konkursas “ Europos kalbos-geografijos labirintuose”, III vieta; 

Kūrybinis iššūkis „Kiek žingsnių gali nueiti per 100 sekundžių?“, Iniciatyviškiausias darbas; 

Gimnazijos meninio skaitymo konkursas “Tauta prasideda nuo žodžio”, skirtas Vasario 16-ajai, I vieta; 

Gimnazijos meninio skaitymo konkursas “Tauta prasideda nuo žodžio”, skirtas Vasario 16-ajai, II vieta; 

Tautinių mažumų lietuvių kalbos Kauno miesto olimpiada, II vieta; 

Pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Lietuva. Lietuvos. Lietuvoj“, I vieta; 

Kauno miesto A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 7-8 klasių mokinių rašinio konkursas, „Laiškas 

vairuotojui“, Kauno policijos ir logistikos kompanijos  „Hegelmann group“ prizas; 

Respublikinis meninio skaitymo konkursas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Polina Moskaliova 

konkurso laureatė; 

Respublikinė tautinių mažumų lietuvių kalbos olimpiada , Polina Moskaliova, II vieta; 

Literatūrinis A.Puškino muziejus; 

XVII Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“, diplomas; 

Skrajučių konkursas „Mano dora nekorumpuota Lietuva“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui  Paskatinamojo prizo laimėtoją PADĖKA ir PAŽYMA 2017 12 18 Nr. 3-445; 



 

Respublikinis konkursas „Europos egzamino- konkursas“ - I vietą; 

Kauno miesto 5-8 klasių mokyklos matematikos konkursas „Kelias į Olimpą“, 1 vieta; 

Raiškiojo skaitymo konkursas "Kelias į Parnasą", I, II, III vietos; 

Respublikiniame 3–4 klasių mokinių žinių apie gamtą konkursas „Aš apsisprendžiu“; 

Rusų kalbos olimpiada I, II, III vietos; 

Respublikinis literatūrinis konkursas “Kalėdų šviesa”, I vieta; 

Literatūrinis konkursas „Mano Puškinas“, I vieta; 

XXV Lietuvos mokinių rusų (gimtoji ir užsienio) k. olimpiada,  III vieta; 

Kauno m. pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas,  skirtas poetams jubiliatams „Šimtas dainužėlių“, 

laureatai; 

Literatūros konkursas  Vilensko-Lietuvos archivyskupijos „Kalėdų šviesa“, II vieta; 

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“, laureatė; 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių kompiuterinių pateikčių konkursas pagal, A.Pušino kūrinį „Pasaka 

apie popą ir jo darbininką   Baldą“ programos parengimas ir renginio organizavimas bei pravedimas, II 

vieta; 

Tarptautinis tiriamasis projektas„ История одной улицы“  3B kl.  II vieta. 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 
Gimnazijos centrinis pastatas, Vytauto pr. 50. 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus 

lauktas rezultatas 

Pagerinti 

mokinių 

pasiekimus 

skatinant 

gimnazijoje 

veiksmingus 

pokyčius 

tobulinat 

ugdymą. 

 

Pakis NMPP, PUPP ir BE 

rezultatai: 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai pagerės 1 proc. 

lyginant su didmiesčių 

mokyklų mokinių 

rezultatais. 

 

2. Lyginant su miesto 

rodikliais  

lietuvių kalbos ir 

matematikos PUPP mokinių 

rezultatai gerės 3 proc. 

 

3. 29% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-85 balus. 

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. 2018 m. pagerėjo gimnazijos 

4 klasės mokinių pasiekimų pasaulio 

pažinimo srityje procentinis 

pasiskirstymas. 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 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.). 2018 m. 

Gimnazijos 8 klasės mokinių 

matematikos ir skaitymo pasiekimų 

vidurkiai nesiekia šalies mokyklų 

Gerės NMPP, 

PUPP ir BE 

rezultatai: 

1.NMPP rašymo, 

skaitymo, 

matematikos, 

gamtos mokslų 

rezultatai pagerės 1 

proc. lyginant su 

didmiesčių 

mokyklų mokinių 

rezultatais. 

2. Lyginant su 

miesto rodikliais  

lietuvių kalbos ir 

matematikos PUPP 

mokinių rezultatai 

gerės 3 proc. 

3. 33% mokinių 

išlaikys valstybinį 

lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos 

egzaminą 

surinkdami 36-85 

balus. 



 

pasiekimų vidurkių. Gamtos ir 

socialinių mokslų pasiekimų vidurkiai 

lenkia didmiesčių mokyklų bei 

vidurinių mokyklų / gimnazijų 

pasiekimų vidurkius. Lyginant su 

miesto rodikliais lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP rezultatai pagerėjo 

10% o matematikos PUPP mokinių 

rezultatai suprastėjo 7%. 59% mokinių 

išlaikys valstybinį lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-85 balus. 

Komentaras: 

Organizavome ugdymo procesą, paremtą mokytojų žiniomis, profesinėmis kompetencijomis bei pamokose 

taikomais mokymo(si) metodais, kūrėme aplinkas mokinių mokymosi motyvacijai.  

1. Išanalizavus 2018 m. NMPP 6-8 klasių pasiekimus, rezultatai rodo, kad pasiektas minimalus planuotas 

įstaigos rezultatas.  

2. Palyginus matematikos PUPP mokinių rezultatus su miesto rezultatais šis rezultatas 2018 m suprastėjo., o 

lyginant su miesto rodikliais lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai pagerėjo. Gimnazijoje 2019 m. 

planuojamos veiklos susiję su matematikos pamokos standarto kūrimu (LEAN projektas) ir mokinių 

matematikos pasiekimų gerinimu. 

3. Lietuvių  kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai rodo, kad pasiektas maksimalus 

rezultatas.  

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Pamokoje 

ugdyti 

mokinių 

atsakomybę 

už savo 

mokymąsi 

siekiant 

asmeninės 

pažangos. 

 

Gimnazijoje identifikuojami, 

stebimi ir analizuojami 

mokinių individualūs bei 

ypatingieji poreikiai, jiems 

teikiama reikalinga pagalba. 

1. 30 proc. mokyklą 

lankančių mokinių 

ugdymo(si) procese pasieks 

individualios pažangos, 

gebės naudotis ir naudosis  

patobulintu mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo tvarkos aprašu. 

2. 65% kartu su tėvais, klasės 

vadovais ir gimnazijos 

švietimo pagalbos 

specialistais kasmet numatys 

tolimesnės pažangos augimą. 

3. 55% mokinių stebės savo 

asmeninę pažangą 

naudodamiesi el. TAMO 

dienynu. 

1. 45 proc. mokyklą 

lankančių mokinių 

ugdymo(si) procese pasiekė 

individualią pažangą, geba 

naudotis patobulintu mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo tvarkos aprašu. 

2. Tėvai neįsitraukia  į šią 

veiklą ir per mokslo metus 

nenoriai kartu su mokytojais, 

klasės vadovais ir gimnazijos 

švietimo pagalbos 

specialistais numato savo 

vaikų tolimesnės pažangos 

augimą. 

3. 75% mokinių stebi savo 

asmeninę pažangą 

naudodamiesi el. TAMO 

dienynu. 

Gimnazijoje identifikuojami, 

stebimi ir analizuojami 

mokinių individualūs bei 

ypatingieji poreikiai, jiems 

teikiama reikalinga pagalba. 

1. 55 proc. mokyklą 

lankančių mokinių 

ugdymo(si) procese pasieks 

individualios pažangos, 

gebės naudotis ir sistemingai 

naudosis  patobulintu 

mokinio individualios 

pažangos stebėjimo tvarkos 

aprašu.  

2. 85% kartu su mokytojais, 

tėvais, klasės vadovais ir 

gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistais du 

kartus per metus numatys 

tolimesnės pažangos augimą. 

3. 75% mokinių stebės savo 

asmeninę pažangą 

naudodamiesi el. TAMO 

dienynu 

Komentaras: 

Pasiektą tikslą vertiname gerai, nes užsibrėžtą tikslą įgyvendinome pasiekdami maksimalius lauktus 

rezultatus. Reikia ieškoti aiškesnių būdų ir formų bendradarbiaujant su tėvais, ugdant mokinių atsakomybę  

už savo mokymąsi siekiant asmeninės pažangos. 

1.Mokiniai geba naudotis patobulintu mokinio individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašu ir aptaria su 

klasių vadovais ir mokytojais dalykininkais savo asmeninę pažangą. 



 

2.Ttrūksta tėvų įsitraukimo į gimnazijos veiklas ir susidomėjimo savo vaikų pažangos augimu.  

3. 75% mokinių stebi savo asmeninę pažangą naudodamiesi el. TAMO dienynu. 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Gerinti 

gimnazijos 

patalpų 

sanitarines – 

higienos 

sąlygas 

savivaldybės 

ir gimnazijos 

lėšomis. 

Bus apšiltintos pastato lauko 

sienos. 

 

Apšiltintos gimnazijos 

pastato pamatai, išorinės 

sienos, įrengtas dekoratyvinis 

apšvietimas. 

Bus apšiltintos pastato lauko 

sienos. Įrengtas 

dekoratyvinis sienų 

apšvietimas. Kapitaliai 

suremontuota valgyklos 

virtuvė. 

Komentaras: 

Vytauto pr. 50: 

Taip pat iš planuotų priemonių atliktas fizikos kabineto ir pagalbinių patalpų kapitalinis remontas. 

Atliktas kosmetinis remontas 1A, 1B, 1C, 1D, matematikos (30) klasėse, laiptinės prie aktų salės remontas. 

Įrengtos naujos skandinaviško tipo bibliotekos patalpos prie centrinio įėjimo. 

Įrengtas dorinio ugdymo kabinetas, atliktas remontas, nupirkti nauji baldai. 

Iškelti bibliotekos grožinės literatūros ir vadovėlių fondai į 1, 2, 3 aukštuose esančias spintas. Buvusiose 

fondo patalpose įrengtas mokytojų kambarys ir dailės – menų kabinetas.  

Įrengta vaikų žaidimo aikštelė ikimokyklinio ugdymo vaikams. 

V.Krėvės pr. 50: 

Atliktas matematikos, chemijos kabinetų kapitalinis remontas. 

Įrengtos 32 vaizdo stebėjimo kameros, todėl sumažėjo konfliktinių situacijų ir padidėjo jų išaiškinamumas. 

Įrengtas sportinių rungčių ruožas ir suoliukai pradinių klasių vaikams. 

A.Mickevičiaus g. 54: 

Įrengtos naujos dvi žaidimo aikštelės, sportinės lauko priemonės, suoliukai ikimokyklinio ugdymo vaikams. 

Nupirktas naujas šaldytuvas, šaldiklis, skalbimo mašina, džiovykla. 

Tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai. 

 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius, V.Krėvės pr. 50 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1. Pagerinti 

mokinių 

pasiekimus 

skatinant 

gimnazijoje 

veiksmingu

s pokyčius 

tobulinat 

ugdymą. 

 

Pakis NMPP, PUPP ir BE 

rezultatai: 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai pagerės 1 proc. 

lyginant su didmiesčių mokyklų 

mokinių rezultatais. 

2. Lyginant su miesto rodikliais  

lietuvių kalbos ir matematikos 

PUPP mokinių rezultatai gerės 3 

proc. 

3. 29% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-85 balus. 

Tikslas nepasiektas.  

100 proc. įgyvendintos 

visos numatytos 

tikslui pasiekti 

priemonės. 

Gimnazijos skyriaus 

mokinių  PUPP 

lietuvių kalbos 

rezultatai neženkliai 

pagerėjo, matematikos 

liko stabilūs lyginant 

su 2017 m.   

Nežiūrint į tai mokinių 

PUPP ir NMPP 

rezultatai yra žemesni 

nei didmiesčių 

mokyklų ir gimnazijos 

įvairių tautų rytinių 

klasių. (Mokytojų 

Gerės NMPP, PUPP ir BE 

rezultatai: 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai pagerės 1 proc. 

lyginant su didmiesčių 

mokyklų mokinių rezultatais. 

2. Lyginant su miesto 

rodikliais  

lietuvių kalbos ir 

matematikos PUPP mokinių 

rezultatai gerės 3 proc. 

3. 33% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-85 balus. 



 

tarybos 2018-08-30 

posėdis.) 

Komentaras: Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi mokymosi motyvacijos stokojantys 5-8, I-II 

klasių mokiniai, kurių daugumos žinios ir gebėjimai atitinka bendrųjų programų patenkinamą lygį. 54 proc. 

mokinių yra specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalinga mokytojo pagalba atliekant sudėtingesnes 

užduotis. į gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrių atvyksta mokiniai su neigiamais įvertinimais, todėl 

pradžioje mokiniui iškeliamas tikslas pasiekti bent patenkinamą lygį, įgyti pasitikėjimą savimi, įvertinti savo 

galimybes. Dauguma pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių nesieja savo ateities su mokymusi aukštosiose 

mokyklose. 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Pamokoje 

ugdyti 

mokinių 

atsakomyb

ę už savo 

mokymąsi 

siekiant 

asmeninės 

pažangos. 

 

Gimnazijoje identifikuojami, 

stebimi ir analizuojami mokinių 

individualūs bei ypatingieji 

poreikiai, jiems teikiama 

reikalinga pagalba. 

1. 30 proc. mokyklą lankančių 

mokinių ugdymo(si) procese 

pasieks individualios pažangos, 

gebės naudotis ir naudosis  

patobulintu mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo tvarkos aprašu. 

2. 65% kartu su tėvais, klasės 

vadovais ir gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistais kasmet 

numatys tolimesnės pažangos 

augimą. 

3. 55% mokinių stebės savo 

asmeninę pažangą naudodamiesi 

el. TAMO dienynu. 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

100 proc. įgyvendintos 

visos numatytos 

tikslui pasiekti 

priemonės. 

Gimnazijos skyriuje 

analizuojami mokinių 

individualūs bei spec, 

ugdymosi poreikiai, 

jiems teikiama 

reikalinga pagalba. 

2017-2018 m.m. 45 

mok. (38%) pasiekė 

individualios 

pažangos (Mokytojų 

tarybos 2018-08-30 

posėdis). 55 % 

mokinių stebi savo 

asmeninę pažangą, 

pildo TAMO dienyne 

įsivertinimo anketas ir 

kartu su tėveliais bei 

klasės vadovu pildo 

sėkmės planus. 

(TAMO dienynas.) 

 

Gimnazijoje identifikuojami, 

stebimi ir analizuojami 

mokinių individualūs bei 

ypatingieji poreikiai, jiems 

teikiama reikalinga pagalba. 

1. 55 proc. mokyklą 

lankančių mokinių 

ugdymo(si) procese pasieks 

individualios pažangos, 

gebės naudotis ir sistemingai 

naudosis  patobulintu 

mokinio individualios 

pažangos stebėjimo tvarkos 

aprašu.  

2. 85% kartu su mokytojais, 

tėvais, klasės vadovais ir 

gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistais du 

kartus per metus numatys 

tolimesnės pažangos augimą. 

3. 75% mokinių stebės savo 

asmeninę pažangą 

naudodamiesi el. TAMO 

dienynu. 

Komentaras:  Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai stokoja atsakomybės už savo mokymąsi, 

50 proc. mokinių yra abejingi savo pasiekimams, nesieja savo ateities su mokymusi, sukakus 16 metų svajoja 

nutraukti mokymąsi ir išvykti į užsienį, nors negali tiksliai įvardyti, ką rengiasi ten daryti, kokį darbą norėtų 

dirbti. Be specialistų pagalbos mokiniai sunkiai įvertina savo galimybes ir poreikius rinkdamiesi profesinį 

gyvenimo kelią.  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka    

3.1.1. Įranga ir priemonės   

3.1.3. Aplinkų bendrakūra   

4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas     

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 

 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas    

2.3.1. Mokymasis   

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir  

pažanga  

4.2.2. Bendradarbiavimas su 

tėvais    

4.1.3. Mokyklos savivalda 

4.2.2. Bendradarbiavimas su 

tėvais   

4.1.3. Mokyklos savivalda  



 

  

 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius (V.Krėvės pr. 50) 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

3.2. Pastatas ir jo aplinka – 3,3   

3.3. Aplinkų bendrakūra  - 3,2 

4.8. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  

-3,1   

2.3.  Ugdymo planai ir tvarkaraščiai - 

3,1 

2.5. Ugdymo(si) organizavimas – 3,1 

 

 

1.2. Mokinio pasiekimai ir  

pažanga – 1,4 

1.1.Asmenybės tapsmas – 1,6 

2.9.Mokinių įsivertinimas – 1,7   

2.6. Mokymasis – 2,0   

1.3.Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga – 2,3  

1.2. Mokinio pasiekimai ir  

pažanga – 1,4 

1.1.Asmenybės tapsmas – 1,6 
 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

2017-2018 m. m. gimnazijos giluminio įsivertinimo metu buvo numatyta gilintis į šias tobulintinas sritis: 1. 

Rezultatai, tema 1.2 Pasiekimai ir pažanga, rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga ir 2. Ugdymas(-is) 

ir mokinių patirtys, tema 2.3. Mokymosi patirtys, rodiklis 2.3.1. Mokymasis. 

Atlikta dokumentų analizė: Nacionaliniai mokinių patikrinimo testai (standartizuoti), mėnesiniai gimnazijos 

planai, gimnazijos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas,  pažangos stebėjimo ir įsivertinimo 

tvarkos aprašas (8 priedas), mokinių asmeninis mokymosi pažangos grafikas (8.1 priedas), mokinių 

individualios mokymosi pažangos stebėjimo grafikas (8.2 priedas), metinė pažangumo palyginamoji analizė. 

Atlikta statistinė analizė: neformaliojo ugdymo pasirinkimo klausimais, pasirenkamieji dalykai, moduliai. 

Neformalųjį ugdymą yra pasirinkę 660 mokinių, tai sudaro 62%.  

Atliktos apklausos su iqesonline sistema šiuose koncentruose: mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Atlikus 

apklausas iqesonline sistemoje paaiškėjo, kad mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir už 

ugdymo proceso rezultatus (3,7), mokytojai pamokų turinį planuoja atsižvelgdami į konkrečios klasės 

mokinių pažangumą, planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese bei atsižvelgdami 

į mokinių amžių, patirtį, poreikius, gebėjimus planuoja įvairius mokymo metodus (3,5) 

Mokiniai nurodė, kad jei ko nors per pamoką nesupranta, tai gali paklausti savo mokytojų (3,7), mokiniai 

teigia, kad mokytojai stengiasi kuo geriau juos išmokyti (3,6), mokiniai supranta savo teises ir pareigas (3,5), 

jei mokiniams kyla mokymosi sunkumų, tai mokytojai randa laiko tiems sunkumams paaiškinti (), mokiniai 

nurodo, kad mokykloje geros galimybės sportuoti (3,5).  Tėvų apklausa parodė, kad šeimos yra patenkintos 

apie pateikiamą informaciją apie mokyklos veiklą (3,3), tėvai nurodo kad mokyklos mokytojai jaučia 

atsakomybę už savo darbo rezultatus (3,3), tėvai yra patenkinti, kad per tėvų susirinkimus ar kitų susirinkimų 

su mokytojais metu jų vaiko pasiekimai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir pažymiais (3,2), 

tėvai pritaria, kad gimnazijoje yra geros galimybės jų vaikui tobulinti sportinius gebėjimus (3,2), tėvai 

patikina, kad gauna reikiamą informaciją apie jų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas 

(3,2). Tobulintinomis sritimis mokytojai įvardija namų darbų skyrimo derinimą tarpusavyje bei mokinių 

skatinimo sistemą. Žemiausiomis vertėmis tiek tėvai, tiek mokiniai įvardijo kelių dalykų kontrolinių darbų  

skyrimą tą pačią dieną. Tėvų nuomone, mokiniams yra skiriama per daug namų darbų. 

Atlikus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo ir kitų su juo susijusių 

dokumentų analizę, paaiškėjo, kad palyginus 5-8, I-II gimn. Klasių pirmojo ir antrojo trimestro pažangumo 

rezultatus stebimas pažangumo prastėjimas. Mokinių pažangos vertinimo sistemą reiktų koreguoti, kad 

priimti nutarimai dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo būtų vykdomi. 

Rekomenduojama: optimizuoti mokiniams skiriamų namų darbo krūvį, tobulinti mokinių skatinimo sistemą, 

mokytojams derinti kontrolinių darbų skyrimo laiką pildant TAMO el. dienyną. Klasių vadovai turėtų 

informuoti kiekvieną savo auklėtinį dėl pildomos formos „Individualios pažangos stebėjimo grafikas“. 

Reikėtų koreguoti ir tobulinti mokinių individualų ugdymo planą (turintiems sunkumų ir gabių mokinių). 

Atlikta mokytojų apklausa atskleidė, Beveik puse apklaustųjų mokytojų sutinka, kad mokytojai ugdymo 

procese bendradarbiauja vienas su kitu. Daugiau nei puse apklaustųjų mokytojų sutinka, kad  atsižvelgdami į 

mokinių amžių, patirtį, poreikius, gebėjimus, panaudoja įvairius mokymosi metodus. 68% mokytojų teigia, 

kad per pamokas mokytojai skiria užduočių, kurių metu mokiniai aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje. 61% 



 

mokytojų teigia, kad mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių patirtį, sugebėjimus ir 

polinkius. 30% mokytojų pritaria, kad gimnazijos mokytojai vieni su kitais tariasi dėl geresnio ugdymo turinio 

pritaikymo mokinių poreikiams. 56% apklaustųjų sutinka, kad mokytojais naudoja įvairius naujos medžiagos 

pristatymo būdus, padedančius mokiniams, turintiems vyraujančią regimąją ir girdimąją atmintį ar kinestezinį 

intelektą. 56% apklaustųjų visiškai sutinka, kad mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei 

pasiekimus ugdymo procese. 61%,  apklaustųjų teigia, kad mokytojai informuoja kitus mokytojus apie 

mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas. 

Gimnazijoje sėkmingai vyksta tarp dalykiniai ryšiai ir pamokų integravimas, tai atskleidė atlikta analizė 

integruotų pamokų, kuri parodė, kad integruotų pamokų daugiausiai praveda rusų kalbos ir pradinių klasių 

mokytojai, šiek tiek mažiau lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai, dar rečiau menų, gamtos, socialinių mokslų 

mokytojai. 

1. Atlikta NMPP (standartizuotų testų) palyginamoji analizė už laikotarpį 2015-2018 metus parodė, kad 4 

klasių NMPP rezultatai pagerėjo: matematikos – 35,7 %,   skaitymo – 26,8 %, rašymo – 0,3%, pasaulio 

pažinimo – 39,2%. 

2. 6 klasių NMPP matematikos rezultatai nežymiai pagerėjo: matematikos – 3,2 %, o skaitymo ir rašymo 

kokybė sumažėjo:  skaitymo – -24,1 %, rašymo – -30,4%. 

3. 8 klasių NMPP matematikos, skaitymo ir rašymo rezultatai suprastėjo, kokybė sumažėjo: matematikos -

20,4 %, skaitymo  -13,4% ir rašymo -35,7%; tačiau socialinių (21,4%)  ir gamtos mokslų (11,3%) 

rezultatai pagerėjo. 

4. Atlikus vienos pasirinktos klasės pasiekimų rezultatus, paaiškėjo, kad atsižvelgiant  į matematikos 

programą, mokinių  žinių įsisavinimas žymiai suprastėjo, tačiau skaitymo ir rašymo įgūdžiai gerėjo. 

 

 

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

vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

2018 m. gimnazijoje Kauno m. savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 

specialistės atliko patikrą ir parengė ataskaitą.(Aptariamos esminės šių institucijų išvados, jeigu tokios 

buvo. Gimnazijos administracija parengė audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Vykdoma 

jo priemonių įgyvendinimo kontrolė. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

2019 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į 2019–2021 metų gimnazijos strateginio plano 

tikslus, gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo planą 2018–2019 m. m., gimnazijos veiklos 

kokybės plačiojo įsivertinimo išvadas (tobulintini įstaigos veiklos rodikliai: Bendradarbiavimas su tėvais, 

Mokyklos savivalda), Geros mokyklos koncepciją, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 

įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus numatytus prioritetus,  Kauno 

miesto savivaldybės strategija, Strateginio valdymo sistema STRAPIS.  

Realizuojant  strateginius gimnazijos veiklos tikslus: Siekti ugdymo ir mokymosi kokybės, orientuotos į 

mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, gerinant asmeninę pažangą. 

2019 metais pirmuoju gimnazijos veiklos tikslu pasirinktas: Gerinti mokinių pasiekimus užtikrinant 

ugdymo ir mokymosi kokybę. Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas plačiojo įsivertinimo 

išvadose  išskirtu tobulintinu gimnazijos veiklos aspektu ,,Mokyklos savivalda“.   Mokyklos savivaldos 

efektyvus darbas bus viena iš būtinų sąlygų siekiant mokinių pasiekimų gerinimo. Mokiniai – viena 



 

svarbiausių gimnazijos bendruomenės sudedamųjų dalių, todėl darome prielaidą, kad kiekvienas 

bendruomenės narys lygiomis dalimis prisidėtų  prie savo gimnazijai reikšmingų sprendimų priėmimo dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo ir ugdymo kokybės užtikrinimo. Orientuodamiesi į mokinių pasiekimų 

gerinimą, išryškindami pasiekimų problemas, vadovaudamiesi NMPP, PUPP, VBE programų baigimo 

metiniais (2 klasių, 4 klasių, 6 klasių, 8 klasių ir 10 klasių) rezultatais 2018 metais numatėme priemones, 

kuriomis sieksime organizuoti ugdymo procesą, paremtą mokytojų žiniomis, profesinėmis 

kompetencijomis bei pamokose taikyti mokymo(si) metodus, kurie keltų mokinių mokymosi motyvaciją ir 

gerėtų mokinių pasiekimai. Didesnis dėmesys bus skiriamas ugdymo proceso stebėsenai, analizei ir 

vertinimui, siekiant diagnozuoti ugdymo(-si) organizavimo trūkumus bei inicijuoti ugdymo(-si) proceso 

kaitą. Taip pat siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų laikant lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos 

PUPP, o vėliau brandos egzaminus skiriamos pamokos mokinių pasiekimams gerinti iš mokinių poreikiams 

tenkinti valandų: 5 – 8 kl. – lietuvių kalba (1 pamoka); 5 – 7 kl. – matematika (1 pamoka);  8 kl. – 

matematika (0,5 pamokos);   I – II gimn. kl. – lietuvių kalba (1 pamoka); I gimn. kl. – matematika (0,5 

pamokos);   II gimnazinės klasės – matematika (1 pamoka); 11. Vidurinio ugdymo programos mokiniai 

lanko modulius: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos; Skiriamos  

papildomos valandos mokytojams  padėti atlikti namų darbus pradinių klasių mokiniams (37 val.). 

Skiriamos informacinių technologijų pamokos mokinių informaciniams raštingumui gerinti:  13.1. 5 – 6 kl. 

– 1 pamoką;   13.2. 7 – 8 kl. – 0,5 pamokos.  

Įgyvendinant gimnazijos strategijos tikslą – Telkti gimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui, 

pokyčiams bei lyderystei formuojant savitą gimnazijos kultūrą. 2019 metais gimnazijos veiklos tikslu 

tampa Telkti bendruomenę bendravimui ir bendradarbiavimui, kad gerėtų bendruomenės savijauta 

ir mokinių pasiekimai. Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadose išskirtu 

tobulintinu gimnazijos veiklos kokybės aspektu „Bendradarbiavimas su tėvais“. Tikime, kad šio tikslo 

įgyvendinimui yra būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris sąlygos gimnazijos darbuotojų 

pasikeitimą patirtimi ir informacija, pasidalijimą atsakomybe bei tinkamiausio sprendimo radimą.  Svarbu  

užtikrinti tinkamą paramos vaikui mechanizmą, kuris neveikia dėl to, kad neveikia tėvų ir gimnazijos 

bendradarbiavimo mechanizmas. Planuojame šviesti tėvus mokinių socialinių įgūdžių ugdymosi ir 

asmenybės formavimosi klausimais, kad mažėtų gimnazijoje patyčių, smurto atvejų skaičius ir įtraukti 

tėvus į gimnazijos veiklas.   

 

Mokinių tėvų dalyvavimas gimnazijos savivaldoje: Gimnazijos taryboje, Klasės tėvų komitete,  Vaiko 

gerovės komisijos darbe. 1-3 kartus per metus Gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimas ir bendravimas bus 

grįstas partneryste, tėvai dalyvaus gimnazijos valdyme ir priimant sprendimus. 

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano kryptis ir 2019 metų veiklos planą ir toliau planuojama 

kurti palankias sąlygas mokinių poreikių tenkinimui; ugdymo ir mokymosi kokybės tobulinimui, ypatingą 

dėmesį skiriant mokinių individualių poreikių tenkinimui; mokymosi veiklos diferencijavimui; mokinio 

asmeninės pažangos pokyčiams; veiklos planavimui, atsižvelgiant į veiklos tikslus. Ketiname puoselėti 



 

gimnazijos istorines tradicijas, ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę. Kaip ir kasmet toliau 

planuojama modernizuoti edukacines aplinkas racionaliai naudojant finansinius, materialinius ir 

intelektualinius išteklius, skatinti mokinius ir mokytojus dalyvauti projektinėse veiklose. Aktyviau 

naudosime IKT, sieksime, kad gimnazijos veikla atitiktų nuolat kintančios visuomenės poreikius, didėtų 

mokinių mokymosi motyvacija, edukacinės erdvės būtų prieinamos ir tinkamos įvairių poreikių mokiniams, 

kad būtų atskleista asmeninė pažanga, o gimnazijos veiklos rodikliai gerėtų. 

Įgyvendinant gimnazijos strategijos tikslą – Patobulinti ugdymo (-si)  kokybę kiekviename amžiaus 

tarpsnyje, atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus, 2019 metais veiklos tikslas yra Užtikrinti 

kokybišką ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko vystymosi raidą. Bus tobulinama ugdymo proceso 

kokybė, siekiant atskleisti individulius vaiko poreikius; siekiama ugdymą orientuoti į vaiką, jo patirtį, 

išgales; kryptingai planuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdomąją veiklą vadovaujantis atnaujinta ir 

patvirtinta įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa, ugdymo procese taikant modernias technologijas. 

Tėvai bus skatinami aktyviau dalyvauti vaiko ugdymo(si) ir pasiekimų vertinimo procese, teikti idėjas, 

siūlymus tikslo įgyvendinimui. Toliau bus plėtojamas įstaigos ir ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

bendravimas ir bendradarbiavimas, teikiant informaciją apie vykdomą ir tobulinamą įstaigoje veiklą; 

siekiamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios darbo patirties dalijimasis.  

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai, 2018 m. dalyvavę nacionaliniame mokymosi 

pasiekimų patikrinime, atliko užduotis pagal savo gebėjimus. Gimnazijos skyriuje 54% mokinių yra 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas. 

Daugeliui nustatyti bendrieji mokymosi sutrikimai, mokymosi sutrikimai dėl sulėtėjusios raidos, specifiniai 

skaitymo, rašymo matematikos sutrikimai. Mokiniai be pagalbos nepajėgūs atlikti sudėtingesnių užduočių. 

Gimnazijos skyriaus mokiniai, atlikdami testus, mažiau surenka taškų, nei didmiesčių ar kitų klasių mūsų 

gimnazijos mokiniai. 

6 klasės mokinių NMPP  rezultatai: 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) - matematika 

 1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis – skaitymas 

1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 
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Vidutiniškai surinktų taškų dalis - rašymas 

 1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

8 klasės mokinių NMPP  rezultatai: 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) – matematika 

1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis – skaitymas 

1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis – rašymas 

1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis – gamtos mokslai 

1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis – socialiniai mokslai 
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1. Didmiesčiai, 2. Gimnazija, 3. Gimnazijos skyrius 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai NMPP 

nepasiekia aukštesniojo ir pagrindinio lygio. Didžiosios daugumos 

mokinių pasiekimų lygis – patenkinamas.  

    Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 

2018 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 98 proc. mokinių, mokinių 

akademinės žinios silpnos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros PUPP bendras vidurkis „4,5“ balai. 

Iš matematikos PUPP nė vienas mokinys negavo 7-10 balų. Gimnazijos skyriaus II klasių mokiniai, 

atlikdami PUPP užduotis, ženkliai mažiau surenka taškų nei didmiesčių ar kitų A.Puškino gimnazijos klasių 

mokiniai. 

PUPP matematika, vidutiniškai surinktų taškų dalis  (%) 2017 ir 2018 metais: 

 

PUPP lietuvių kalba ir literatūra, vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) 2017 ir 2018 metais: 

 

 Taigi gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių akademinės 

žinios žemos, NMPP ir PUPP rezultatai žemesni nei Kauno miesto ar 

A.Puškino gimnazijos 6, 8, 10 klasių mokinių,  mokiniai NMPP 

nepasiekia pagrindinio ir aukštesniojo lygio. PUPP vidurkis 4,5 balo. 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus 54 % mokinių yra 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas. 

40 % mokinių, kuriems nenustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, būtina švietimo pagalba dėl nepalankių 

aplinkos veiksnių. Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje tikslinga siekti asmeninės mokinių pažangos 

atsižvelgiant į jų gebėjimus, padedant įsivertinti savo poreikius ir galimybes. Daugelio skyriuje 

besimokančių mokinių yra žema savivertė, mokiniai nepasitiki savo jėgomis, nesieja ateities su mokymusi, 

negeba įvertinti savo poreikių, pasiduoda neigiamiems aplinkos veiksniams. Siekiant sustiprinti rizikos 

grupės mokinių mokymosi motyvaciją numatoma lavinti mokinių gebėjimus įvertinti savo poreikius ir 

galimybes, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą, diegti atsakomybės jausmą už savo ateitį. Spec. ugdymosi 

poreikių mokiniams numatoma teikti veiksmingą švietimo pagalbą, stiprinant pasitikėjimą savo jėgomis 

skatinti siekti asmeninės pažangos. 2018 m. gimnazijos pagrindinio ugdymo tikslu pasirinkta teikti 

veiksmingą švietimo pagalbą spec. ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokiniams kuriant saugias 

aplinkas, užtikrinančias mokinių asmeninę ūgtį. Siekiant, kad augtų mokinių savivertė ir stiprėtų 
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pasitikėjimas savo jėgomis, mokiniams bus organizuotos žinių viktorinos įtraukiant į komandas spec. 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, organizuojamos dalykų konsultacijos po pamokų, mokiniai bus 

įtraukiami į projektinę veiklą. 

 

Gimnazijos projektinė veikla 2018-2019 metais 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1. 

Projektas – programa „Moodle virtuali 

aplinka, diegimas Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijoje“. 

Pravesti seminarai įvairių dalykų mokytojams 

„Moodle virtualios aplinkos taikymo galimybės 

ugdymo procese“ (21 val.). Lektoriai – mokyt. 

E.Vainienė, mokyt. met. N.Špilkovas, M.Daunorienė. 

Vertė: intelektualiniai ištekliai. 

2. 

Europos struktūrinių fondų projektas 

„Pažangios LEAN metodikos taikymas 

mokyklų demokratinių procesų ir mokinių 

pasiekimų gerinimui“ Nr. 09.2.1-

ESFK728-01-009 

Vertė 43654,84 € 

3. 

Erasmus + KA2 projektas “Improving 

Teachers' Competencies by Sharing 

Experiences Between EU Partners” 

Vertė 66000.00 € 

4. 

Erasmus+ programos pagrindinio 

veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus 

tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės  projekto Nr. 2018-1-TR01-

KA229-058411_4 “Bir Resim Yap, Adi 

Baris Olsun/ Draw a Picture, call it Peace” 

Vertė 30 768,00 € 

5. 

Erasmus+ KA2 Nr. 2018-1-SK01-

KA229-046401_2  pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo sektoriaus 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės 

projektą “Learning and teaching without 

limits“  

Vertė 25 377,00 € 

6. 

Projektąs „Media Literacy and Critical 

Thinking in Youth work “(Medijų 

raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo 

veiklose). 

 

7. 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija   „Kritinio mąstymo ir 

analitiškumo kompetencijos ugdymas 

šiuolaikinėje mokykloje“. 

 

8. 

“Sveikas kaip ridikas” Respublikinis sveikos gyvensenos ir mokinių judumo 

skatinimo projektas. Vertė: intelektualiniai ištekliai, 

260 eurų. 

9. 

Visos dienos mokykla Tikslingas mokinių užimtumo didinimas po pamokų. 

Vertė; intelektualiniai ištekliai, 2 mokytojo padėjėjo 

etatai, finansuojami Europos Sąjungos. 

 

 

 



 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas - Gerinti mokinių pasiekimus užtikrinant ugdymo ir mokymosi kokybę (Vytauto pr. 50). 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kryptingas visos 

gimnazijos 

bendruomenės 

darbas taikant 

paveikias 

priemones 

ugdymo kokybei 

gerinti, t. y. 

sistemingas 

diagnostinių testų 

rašymas, 

sisteminga 

asmeninės 

pažangos 

stebėsena, 

analizė, pagalbos 

mokytis teikimas. 

Mokinių tinkamas 

ir tikslingas 

egzaminų 

pasirinkimas. 

Kis NMPP, PUPP ir BE rezultatai: 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai: 

1.1. 4 klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos aukštesniojo 

lygmens rezultatai pasieks 22 proc. 

mokinių, rašymo testų rezultatai 

aukštesniojo lygmens pasieks 10 

proc., o pasaulio pažinimo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasieks 

65 proc., skaitymo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 20 proc. 

1.2. 6 klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos aukštesniojo 

lygmens rezultatai pasieks 7 proc., 

skaitymo aukštesniojo lygio rezultatai 

pasieks 17 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens 

pasieks  3 proc. 

1.3. 8 klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos aukštesniojo 

lygmens pasieks 8 proc., skaitymo 

testų rezultatai aukštesniojo lygmens 

pasieks 10 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens 

pasieks 3 proc. 

2. II gimn. klasių PUPP rezultatų 

kokybė ir lietuvių kalbos ir literatūros 

rezultatai bus didesni už šalies 9 

proc., matematikos rezultatai lyginant 

su šalimi gerės 0,5 proc. Išlaikiusiųjų 

matematikos PUPP patikroje 7-10 

balų skalėje mokinių procentas sieks 

30 proc. 

3. IV gimn. kl. 31% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą surinkdami 36-85 

balus. 

Laukiame gerų pokyčių NMPP, PUPP ir BE 

rezultatuose: 

1.NMPP rašymo, skaitymo, matematikos, 

gamtos mokslų rezultatai  

1.1. 4 klasių standartizuotų testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasieks 25 proc. mokinių, rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks 12 

proc., o pasaulio pažinimo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 67 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasieks 22 proc. 

1.2. 6 klasių standartizuotų testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasieks 8 proc., skaitymo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 18 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks  4 proc. 

1.3. 8 klasių standartizuotų testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens pasieks 9 

proc., skaitymo testų rezultatai aukštesniojo 

lygmens pasieks 12 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks 4 proc. 

2. II gimn. klasių PUPP rezultatų kokybė ir 

lietuvių kalbos ir literatūros rezultatai bus 

didesni už šalies 10 proc., matematikos 

rezultatai lyginant su šalimi gerės 1 proc. 

Išlaikiusiųjų matematikos PUPP patikroje 7-10 

balų skalėje mokinių procentas sieks 35 proc. 

3. IV gimn. kl. 35% mokinių išlaikys valstybinį 

lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-85 balus. 

 

Priemonės 1 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

 

1. 

Seminaras tėvams ir 

mokiniams PUPP 

vykdymo organizavimas ir 

individualaus ugdymo 

plano sudarymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

R. Ruzgienė 

J. Čiurlienė 

 

2019-02  

 



 

2. 

NMPP, PUPP, MBE, VBE 

rezultatų analizė analizė 

veiklos ir ugdymo proceso 

planavimui ir pažangos 

siekiui. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

NEC, 

Švietimo 

skyrius 

2019-08-

31 
 

 

3. 

Seminaras tėvams ir 

mokiniams PUPP 

vykdymo organizavimas ir 

individualaus ugdymo 

plano sudarymas. 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

 

2019-02  

 

4. 

Seminaras „Pamokos 

virsmas“. 

Direktorius 

E. 

Griškevičius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

R. Ruzgienė 

J. Čiurlienė 

 

2019-02 

ML 

lėšos 

1000 

Eur 

 

5. 

Bendrojo ugdymo 

programa kultūros 

pažinimo įpročiams ugdyti 

„Kultūros pasas“. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

Visus 

metus 
ES lėšos 

 

6. 

Tyrimas „Saugi mokykla - 

saugus vaikas„. 

 

Ž.Gorbačiovie

nė 

O.Andrijankin

a 

M.Daunorienė 

 

2 k. per 

metus 
 

 

7. 

Pamokos netradicinėse 

aplinkose. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

Visus 

metus 
 

 

8. 

Mokomųjų dalykų 

pamokos mokinių 

ugdymosi poreikių 

tenkinimui, mokymosi 

pagalbai teikti 

Direktorius, 

mokytojai 

dalykininkai 

ŠMM 
Visus 
metus 

ML 

lėšos 

 

 

9. 

Geroji patirties sklaida 

kartu su Karalienės Mortos 

mokyklos bendruomene.  

Sėkmės kriterijai, taikant 

IKT lietuvių kalbos 

pamokose. 

Mokytojai 

dalykinkai  
Karalienės 

Mortos 

mokykla 

Visus 

metus 
200 Eur. 

 

10. 

Kiekvienam mokytojui 

pravesti ne mažiau  

1 integruotą pamoką  

(Pagal sudarytą planą). 

Metodinė 

taryba 

 

Visus 

metus 
 

 

11. 

Asmeninės ūgties 

olimpiada „Intelektas“ 

I.Stanislovavič

ienė 

 

2019-12 

ML 

lėšos 

 

 

12. 

Paskaita tėvams „Kaip 

motyvuoti vaiką 

mokytis?“. 

Ž.Gorbačiovie

nė 

O.Andrijankin

a 

 

2019-04-

10 
 

 



 

M.Daunorienė 

13. 

Europos Struktūrinių fondų 

projekto „Pažangios LEAN 

metodikos taikymas 

mokyklų demokratinių 

procesų ir mokinių 

pasiekimų gerinimui“ Nr. 

09.2.1-ESFK728-01-009 

veiklos. 

M.Daunorienė ESFA 
Visus 
metus 

45.000 

eur. 

 

14. 

Erasmus+ programos 

pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo 

sektoriaus tarpmokyklinės 

strateginės 

partnerystės  projekto Nr. 

2018-1-TR01-KA229-

058411_4 “Bir Resim Yap, 

Adi Baris Olsun/ Draw a 

Picture, call it Peace”. 

E.Vainienė ir 

projektine 

grupė 

 

Projekte 

dalyvaujančios 

šalys partnerės 

Visus 

metus 
30.000 

eur. 

 

15. 

Erasmus+ KA2 Nr. 2018-

1-SK01-KA229-046401_2  

pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo 

sektoriaus tarpmokyklinės 

strateginės partnerystės 

projektą “Learning and 

teaching without limits“. 

L.Dvilevičienė

, E.Vainienė ir 

darbo grupė 

Projekte 

dalyvaujančios 

šalys partnerės 

Visus 
metus 

20.000 

eur. 

 

16. 

Organizuoti ir dalyvauti 

konferencijose, 

seminaruose ir paskaitose 

su VU Senosios literatūros 

katedros dėstytojais, 

siekiant pagerinti 11-12 

klasių mokinių žinių 

kokybę. 

Z. Kasjanova, 

V.Jakubavičie

nė 

 

  

 

19. 

Stebėti ne mažiau 3 kolegų 

pamokas 

„Šiuolaikinės pamokos 

metodų įvairovė“. 

(Pagal sudarytą planą). 

Metodinė 

taryba 

 

  

 

20. 

Tarpdalykinė, integracinė 

projektų diena.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

E. Vainienė 

I.Stanislovavič

ienė 

 

2019-06  

 

 

2 tikslas – Telkti bendruomenę bendravimui ir bendradarbiavimui, kad gerėtų bendruomenės savijauta 

ir mokinių pasiekimai (Vytauto pr. 50). 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bus sukurta saugi ir palanki 

mokymuisi aplinka, 

įtakojanti kiekvieno 

bendruomenės nario 

1.Gimnazijos veikla išorinio 

vertinimo metu bus įverinta ... kaip 

atitinkanti ...krieterijus  

2. 10 proc. įstaigos mokytojų  

1.Gimnazijos veikla išorinio vertinimo 

metu bus įverinta ... kaip atitinkanti 

...krieterijus  

2. 20 proc. įstaigos mokytojų 

sudalyvaus socialinių ir emocinių 



 

asmenybės augimą ir 

brandą, gerą socialinį ir 

emocinį mikroklimatą. 

Tėvai visapusiškai įvairiais 

lygmenimis bus informuoti 

apie vykstančias veiklas ir 

galimybes prisidėti prie 

veiklų įgyvendinimo. 

Gimnazija sąmoningai 

išnaudos ir formuos ryšį, 

egzistuojantį tarp 

gimnazijos bei klasės 

mikroklimato iš vienos 

pusės ir mokinių gebėjimo 

mokytis bei siekti 

pasiekimų iš kitos pusės. 

Tokiame mikroklimate, 

kuriame mokiniai gerai 

jaučiasi, atsiranda žymiai 

mažiau mokymosi trukdžių 

bei kliūčių, ir mokiniai 

pasiekia geresnių rezultatų, 

o tėvai noriau įsitrauks į 

veiklas. 

sudalyvaus socialinių ir emocinių  

mokinių kompetencijų ugdymo 

metodų mokymuose 

„LIONS.QUEST. Paauglystės 

kryžkelės“.  

 

3.60 proc. įstaigos bendruomenės  

narių tinkamai vadovausis reagavimo 

į smurtą, patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašu, patvirtintu 2017 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. VK-190.  

 

4.65 proc. įstaigos bendruomenės  

narių kokybiškai įsistrauks į 

gimnazijos suplanuotas veiklas ir tai 

pagerins gimnazijos mikroklimatą, 

tuo pačiu gerės mokinių mokymosi 

pasiekimai bent 2 proc. 

 

 

 

 

mokinių kompetencijų ugdymo metodų 

mokymuose „LIONS.QUEST. 

Paauglystės kryžkelės“ ir įgis 

reikiamas kompetencijas diegti šią 

programą. 

3.100 proc. įstaigos bendruomenės  

narių tinkamai vadovausis reagavimo į 

smurtą, patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2017 m. kovo 22 d. įsakymu 

Nr. VK-190.  

4. 75 proc. įstaigos bendruomenės  

narių kokybiškai įsistrauks į gimnazijos 

suplanuotas veiklas ir tai pagerins 

gimnazijos mikroklimatą gerės 

mokinių mokymosi pasiekimai bent 5 

proc. 

 
 

Priemonės 2 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Pasirengimas gimnazijos išorės 

vertinimui. 

Direktorius 

E. Griškevičius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

R. Ruzgienė 

J. Čiurlienė 

M. Daunorienė 

E. Vainienė 

L. Švačko 

E. Daduš 

NMVA, 

Švietimo 

skyrius 

Iki 2019-03 

  

2. 

Veiksmų plano sudarymas 

kokybės krepšelio lėšoms  

įsisavinti.  

Direktorius, darbo 

grupė 

ŠMM, 

Švietimo 

skyrius 

Iki 2019-

06 

  

3. 

Bendruomenės dienos. Dirketorius, 

pavaduotojos 

ugdymui  

 
1-3 k. per 

metus 

  

4. 

VGK – smurto ir patyčių 

prevencijos poveikio priemonių 

taikymo tvarkos aprašas. 

O.Andrijankina ir 

VGK  

PPT 

 

  

5. 

Mokymai „Vidinės kultūros ir 

efektyvaus mikroklimato 

formavimas“. 

Dirketorius, 

pavaduotojos 

ugdymui  

 

Whatansu 

komunika

cijos 

specialista

i 

Visus 

metus 

  



 

6. 

Parengti ir pravesti pradinių 

klasių mokinių tėvams 

susirinkimą – paskaitą 

„Bendruomenė ir 

bendruomeniškumas“.  

L.Anusevičienė 

G.Gaurylienė 

N.Bielozierskich 

N.Matiušova 

O.Gražulė 

 

 

2019-04 

  

7. 
Visuotinis tėvų visų gimnazijos 

klasių susirinkimas. 

Dirketorius, 

klasių vadovai 

 
2019-05 

  

8. 

Renginys „Gimnazijos garbė“. Dirketorius, 

pavaduotojos 

ugdymui  

 

2019-06 

Mk 

lėšos 

 

9. 

Socialinio emocinio ugdymo 

LIONS QUEST programos I 

etapo įgyvendinimas. 

Ž.Gorbačiovienė 

O.Andrijankina 

M.Daunorienė 

Klasių vadovai 

VŠĮ  

LIONS 

QUEST 

Visus 

metus 

  

10. 

Tyrimas „Patyčių paplitimo 

įvertinimas 1-8 ir I-IV gimn. 

kl.“. 

Ž.Gorbačiovienė 

O.Andrijankina 

M.Daunorienė 

A.Lakickas 

S.Kasiulionienė 

  

2019-03 

  

11. 

Pradinių klasių tėvų, mokinių ir 

mokytojų Sporto šventę. 

 

Pradinių klasių 

vadovai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

2019-05 

Mk 

lėšos 

 

12. 

Ugdymo plano dalis – renginys 

„Orientacinės visų mokomųjų 

dalykų varžybos“. 

M.Daunorienė, 

Klasių vadovai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

2019-06 
200 

eur. 

 

13. 

Parengti ir pravesti pradinių 

klasių mokinių tėvams  paskaitą 

„Pedagoginiai metodai vaikų 

streso mažinimui“. 

Pradinių klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

iki 2019-

12 

  

14. 
Atmintinė tėvams „Patarimai 

tėvams: kaip užauginti lyderį“. 

Ž.Gorbačiovienė 

O.Andrijankina 

  
2019-05 

  

15. 
Prisijungimas prie eTest 

testavimo sistemos. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  

 Visus 

metus 

Mk 

lėšos 

 

16. 

Paskaita tėvams „Socialinių 

tinklų įtaka paauglystėje“. 

Ž.Gorbačiovienė 

O.Andrijankina 

M.Daunorienė 

A.Lakickas 

  

2019-10  

 

17. 

Kartu su Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija  projekto 

įgyvendinimas  „Kritinio 

mąstymo ir analitiškumo 

kompetencijos ugdymas 

šiuolaikinėje mokykloje“. 

Irina 

Stanislovavičienė 
Klaipėdos 

„Santarvės

“ 

progimnaz

ija 

Visus 

metus 
 

 

18. 

Tarptautinis pradinių klasių 

mokinių ir jų šeimos narių 

kompiuterinių pateikčių 

konkursas „Gražiausia 

iliustracija pagal A. Puškino 

kūrybą“. 

Daiva 

Klusaitienė, 

Tatjana 

Novikova, 

lietuvių kalbos ir 

pradinių klasių 

metodinės grupės 

Tarptautini

ai partneriai 
iki 2019-12 

Pinigai 

prizams 

(200 

eurų) 

 

19. 
Gamtos mokslų projektas 

„Mano gimtinė – mano širdyje“ 

Gamtos mokslų 

grupės mokytojai 

 Mokinių 

saviraiško

Pinigai 

prizams 

 



 

skirtas tarptautinei Žemės 

dienai. 

s 

tobulinima

s 

2019 03 

18 – 2019 

03 22 

(100 

eurų) 

20. 

.Projektas “Aš visomis 

pajėgomis protestuoju prieš 

nebūtį“, skirtas 1 - 12 klasių 

mokiniams, Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti.  

D. Klusaitienė, 

A. Šimkienė 

KPKC 

2019 m. 

sausis – 

rugsėjis 

  

 

 

3 tikslas - Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį kiekvieno 

vaiko vystymosi raidą (Vytauto pr. 50 – A.Mickevičiaus g. 54). 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kryptingai suplanuotas ugdymas 

garantuoja vaikų ugdymo(si) darną, 

nuoseklumą. Pedagogai ir tėvai 

vertina vaikų ugdymo(si) pasiekimų 

augimą, pastebi, kuriose srityse 

vaikui reikalinga pagalba bei kur 

jam gerai sekasi, ką reikia dar 

tobulinti ugdymo procese. 

70% pedagogų kokybiškai 

analizuos vaiko pasiekimus ir 

pažangą. Atsižvelgdami į vaiko 

gebėjimus, pedagogai planuos ir 

organizuos ugdymo procesą 

vadovaudamiesi atnaujinta 

Ikimokyklinio ugdymo programa 

90% pedagogų kokybiškai 

analizuos vaiko pasiekimus ir 

pažangą. Atsižvelgdami į vaiko 

gebėjimus, pedagogai planuos ir 

organizuos ugdymo procesą 

vadovaudamiesi atnaujinta 

Ikimokyklinio ugdymo programa 

90% vaikų ugdymosi rezultatai 

pasieks savo amžiaus atitinkantį 

pasiekimų žingsnį. 

95% vaikų ugdymosi rezultatai 

pasieks savo amžiaus 

atitinkantį pasiekimų žingsnį. 

5% vaikų ugdymosi rezultatai 

bus aukštesni nei jų amžių 

atitinkantis pasiekimų 

žingsnis. 

 

Priemonės 3 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Darželių bendrystės 

erdvė: įgalinančios 

partnerystės link. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogai 

Edukatoriai.lt 

2019 - 02-

12 
200 eur 

 

2. Tobulinti vaikų ugdymo 

procesą atnaujinant 

ikimokyklinio ugdymo 
programą. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogai 

 2019 - 03   

3. Interaktyvių mokomųjų 

priemonių 

Frepy.eu, 

„Saulytučiai“, 

“Žiburėlis“ 

naudojimas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogai 

 Visus 

metus 

  



 
4. Parengti ir su miesto 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis įgyvendinti 

projektus 

„Nuostabus garsų 

pasaulis“ ir „Auk ir 

sveikas būk“  

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Kauno m. 
centro 

mikrorajono 

ikimokyklinio 

ugdymo 
įstaigos 

Iki 2019-12 Įstaigos 

pedagogai 

 

5.  Tarptautinio Projekto 

„Vaiko kelias į gražią 

kalbą“ įgyvendinimas 

įstaigoje. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Klaipėdos 

 l-d 

„Puriena“ 

2019  

02 -12  

MK lėšos  

6. Darbo patirties sklaida 

„Aktyviųjų metodų 

taikymas ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kalbos 

ugdyme“. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogai 

 2019- 

04-11   
 

MK lėšos  

7. Prevencines programos 

,,Zipio draugai“ taikymo 

privalumai 

Direktoriaus 

pavaduotoja. 

ugdymui 

VšĮ ,,Vaiko 

labui“ 

2019 -09-

12 

 

MK lėšos  

 

4 tikslas – teikti  veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą spec. ugdymosi poreikių ir 

rizikos grupės mokiniams kuriant saugias aplinkas, užtikrinančias mokinių asmeninę ūgtį 

(V.Krėvės pr. 50) 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Dauguma mokinių  žino savo 

gabumus ir polinkius, moka 

įsivertinti asmeninę kompetenciją, 

geba įvertinti savo galimybes ir 

poreikius, sąmoningai renkasi sveiko 

gyvenimo būdą, yra atsakingi, 

supranta mokymosi svarbą, siekia 

pažangos. 

 

55 proc. mokinių įsivertina savo 

asmeninę kompetenciją 

padedami klasės vadovų ir 

pildydami įsivertinimo anketas 

el. dienyne TAMO; 

Gerėja PUPP, NMPP rezultatai - 

3 proc  didėja vidutiniškai 

surinktų taškų dalis lyginant su 

2018 m. 

60 proc. mokinių įsivertina savo 

asmeninę kompetenciją 

pildydami įsivertinimo anketas 

el. dienyne TAMO; 

Gerėja PUPP, NMPP rezultatai - 

5 proc  didėja vidutiniškai 

surinktų taškų dalis lyginant su 

2018 m. 

 

 

Priemonės 4 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Suburti grupę ir 

parengti gimnazijos 

pagrindinio ugdymo 

skyriaus veiklos 

tobulinimo planą 

(projektas „Kokybės 

krepšelio skyrimas 

bendrojo ugdymo 

mokykloms“) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Švačko 

 2019-02 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

2. 

Projektas „Vasaris –

gimtosios kalbos 

mėnuo“ 

Kalbų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 2019-02 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 



 

J.Mikalajūnien

ė 

3. 

Patyčių prevencijos 

projektas „Gyvenkime 

draugiškai“ 

Psichologė 

E.Kazlauskene  Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

4. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas mokinių 

emocinio intelekto 

ugdymo srityje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Švačko 

KPKC 2019-02 

400,0 eurų 

iš mokinio 

krepšelio 

lėšų 

 

5. 

Kognityvinė elgesio 

korekcijos programa 

„EQUIP“  

Psichologė 

E.Kazlauskene

, soc. 

pedagogė 

R.Kochienė 

 
2019-03 

 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

Užsiėmimai  

vyks 3 mėn. 

nuo 2019-01 

6. 

Gamtos mokslų 

savaitė 

Chemijos, 

biologijos 

mokytoja 

A,Juozapaviči

enė 

 2019-03 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

7. 

Paskaita mokytojams 

„Kaip padėti spec. 

ugdymosi poreikių 

mokiniams siekti 

pažangos“ 

Psichologė 

E.Kazlauskene 
PPT 2019-04 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

8. 

Patyčių prevencijos 

LIONS QUEST 

programos 

,,Paauglsytės 

kryžkelės” seminaras 

Socialinė 

pedagogė 

O.Andrijankin

a 

VŠĮ 

LIONS 

QUEST 

2019-05  

Seminarai 

vyks 4 mėn. 

nuo 2019-02 

9 

Respublikinis 

projektas „Darni 

mokykla“ 

Chemijos, 

biologijos 

mokytoja 

A,Juozapaviči

enė 

Lietuvos 

vaikų ir 

jaunimo 

centras 

2019-06 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

10. 

Tiksliųjų mokslų 

savaitė 

Tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

S.Kolesnik. 

 2019-10 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

11. 

Gerosios patirties 

sklaida 

Seminaras „Bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas kalbų ir 

socialinių mokslų 

pamokose“ 

Kalbų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

J.Mikalajūnien

ė 

 2019-10 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

12. 

Tikslinis ugdomosios 

veiklos stebėjimas 

„Pagalba spec. 

ugdymosi poreikių 

mokiniams“. Stebėtų 

pamokų aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Švačko, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 



 

13. 

Projektas „Visos 

dienos mokykla“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Švačko 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

14. 

Projektai „Ar visada 

sveikai maitinamės?“, 

„Rūkymui ne „. 

Tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

S.Kolesnik. 

 2019-11 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

15. 

Papildyti mokinių 

asmeninės 

kompetencijos 

įsivertinimo anketą el. 

dienyne TAMO 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Švačko 

 2019-12 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

16. 

Kalbų, tiksliųjų, 

socialinių, gamtos 

mokslų konsultacijos 

8, I-II kl.        

mokiniams po 

pamokų 

Dalykų 

mokytojai 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

17. 

Žinių viktorinos spec. 

ugdymosi poreikių 

mokiniams 

„Infomeistras“, 

„Matematikos šalyje 

mes keliaujame 

drauge“, rusų kalbos 

žinių viktorina. 

Gamtos ir 

tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

S.Kolesnik, 

mokytoja 

S.Kasiulionien

ė, mokytoja 

N.Kopylova 

KPKC, 

Kauno 

mokyklos 

2019-12 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

 

5  tikslas – Didinti mokinių saugumą, modernizuojant gimnazijos įvairias erdves valstybės, 

savivaldybės ir gimnazijos lėšomis: 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai 
Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pakankamas lėšų kiekis. Bus įgyvendintos 50% visų priemonių. 
Bus įgyvendintos 95% visų 

priemonių. 

 

5 tikslo priemonės: 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pastabos 

Vytauto pr. 50 

1. Apsauginių tinklų 

įrengimas aktų salėje 

(kūno kultūros pamokų 

organizavimui). 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

02-28 

ML lėšos 

18000 Eurų 

 

2. Sporto salės senųjų 

liuminescencinių 

šviestuvų keitimas 

naujais šiuolaikiniais, 

saugiais, mažai elektros 

energiją naudojančiais 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

06-30 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 3000 

Eurų 

 



 

LED šviestuvais (15 

vnt.). 

3. Naujų, saugių, 

šiuolaikinių turėklų 

įrengimas (sporto salės 

laiptinė, valgyklos lauko 

įėjimas, sporto salės 

lauko įėjimas, turėklai 1, 

2, 3 aukštuose). 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2018-

02-28 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 6000 

Eurų 

 

4. Naujų šiuolaikinių baldų 

pirkimas (4D, 38, 39, 42, 

26, 28, 33, 30, 32, 2A, 

5A, 1A, 3A, 4A, 24, 4C, 

3C, 35, 36, 37, 38, 17, 

18). 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2018-

02-28 

ML lėšos  

5. Naujos grindų dangos – 

linoleumo įrengimas (17, 

18, 35, 28, chemijos, 40). 

28 kabineto kapitalinis 

remontas. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

12-31 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 3000 

Eurų 

 

6. Pradinio ugdymo 

koncentro mokinių 

daiktadėžių įsigijimas 

(320 vnt.). 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

02-28 

ML lėšos 

10000 Eurų 
 

7. Senų durų keitimas: 

Sporto salės centrinių 

durų, sporto salės 

berniukų persirengimo 

kambario, sporto salės 

berniukų dušinės durų ir 

1 aukšto pradinių klasių 

durų (5 vnt.) keitimas 

aliuminio konstrukcijos 

durimis. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

02-28 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 4000 

Eurų 

 

8. Senų valgyklos durų 

keitimas: 

Centrinio įėjimo į 

valgyklą, įėjimo į 

virtuvės patalpas ir įėjimo 

į mokinių rankų plovimo 

patalpą. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2018-

02-28 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 4000 

Eurų 

 

9. Projektavimo darbai: 

Virtuvės kapitalinio 

remonto darbai; 

Lauko sporto aikštyno 

pertvarkymas ir 

įrengimas; 

Lietaus kanalizacijos 

įrengimo darbai. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

12-31 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 5000 

Eurų 

 

10. Lauko sporto aikštyno 

atnaujinimo – įrengimo 

darbai. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 Iki 2019-

12-31 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 50000 

Eurų 

 

V.Krėvės pr. 50 



 

1. Sporto salės senųjų 

liuminescencinių 

šviestuvų keitimas 

naujais šiuolaikiniais, 

saugiais, mažai elektros 

energiją naudojančiais 

LED šviestuvais (15 

vnt.). 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 

 Iki 2018-

06-30 

Valstybės 

dotacijos 

lėšos 3000 

Eurų 

 

2. Senų durų keitimas: 

Sporto salės centrinių 

durų, sporto salės 

mokytojo kambario ir 

sporto salės atsarginio 

išėjimo durų keitimas 

aliuminio konstrukcijos 

durimis. 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 

 Iki 2018-

02-28 

Valstybės 

dotacijos 

lėšos 4000 

Eurų 

 

3. Projektavimo darbai: 

Sporto salės 

rekuperacinės sistemos 

projektavimas ir 

įrengimas. 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 

 Iki 2019-

09-01 

Valstybės 

dotacijos 

lėšos, 26000 

Eurų 

 

A.Mickevičiaus g.50 

1. Asfaltuoto kelio – 

privažiavimo prie įstaigos 

dangos kapitalinis 

remontas. 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 

 Iki 2019-

12-31 

Savivaldybės 

lėšos 50000 

Eurų 

 

2. Vienerių metų vaikų 

lopšelio grupės 

praplėtimo darbų 

projektavimas ir 

atlikimas. 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 

 Iki 2019-

09-01 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 1000 

Eurų 

 

3. Naujų persirengimo 

spintelių ikimokyklinio 

ugdymo vaikams 

įsigijimas (70 vnt.) 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 

 Iki 2019-

02-28 

ML lėšos   

4. Lauko apšvietimo 

šviestuvų įrengimas (12 

vnt.) 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 

 Iki 2019-

06-30 

Savivaldybės 

lėšos 1000 

Eurų 

 

5. Aktų salytės kapitalinis 

remontas. 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 

 Iki 2019-

09-01 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 2000 

Eurų 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Eil. 

nr. 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Įvykdymo terminas 

1.  

Gimnazijos tarybos 

pirmininkas L.Levinas, 

gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Gimnazijos tarybai 

dėl 2-jų procentų 

lėšų panaudojimo“ 

ir 

Pranešimas 2019-01-31 



 

Eil. 

nr. 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Įvykdymo terminas 

dėl 2018 metų 

gimnazijos tarybos 

veiklos plano 

2.  
Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  

Klasės vadovų 

metodinei grupei 

Pranešimas dėl mokinių 

lankomumo apskaitos, 

laikantis prevencijos 

tvarkos 

Vieną kartą per mėnesį 

3.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Gimnazijos 

bendruomenei 

Dėl 2018 metų veiklos 

rezultatų 
2019-01-31 

4.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Kauno m. 

administracijos 

Švietimo skyriui 

2018 metų veiklos 

ataskaita 
2019-02-28 

5.  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  Mokytojų 

metodinei tarybai  

Dėl mokinių pažangumo 

ir lankomumo 
2019-03-10 

6.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J.Čiurlienė, 

L.Švačko 

Klasių vadovų 

metodinei grupei 

Pranešimai dėl mokinių 

namų darbų krūvio ir 

mokinių užimtumo 

2019-04-30 

 

2019-11-15 

7.  
Metodinių grupių 

pirmininkų pavaduotojai  
Metodinei tarybai 

Metų diagnostinių testų 

metu patikrintų mokinių 

žinių, supratimo ir 

gebėjimų nustatymo 

aptarimas 

2019-06-30 

8.  

Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius, 

direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Ataskaita dėl veiklos 

plano įgyvendinimo, 

tikslų realizavimo du 

kartus per metus 

2019-06-31 

2019-12-31 

9.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui kuruojanti 

projektinę veiklą 

E.Vainienė, projektinės 

grupės pirmininkė 

I.Stanislovavičienė 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Dėl gimnazijos projektų 

įgyvendinimo  

2019-06-30 

2019-12-31 

10.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R.Ruzgienė, 

L.Švačko, socialinė 

pedagogė, logopedė, 

psichologė 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Vaiko gerovės komisijos 

ataskaita. Veiklos 

veiksmingumas darbe su 

spec. poreikių, 

nelankančiais ir kt.  

mokiniais 

2019-06-30 

2019-12-31 

11.  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui J.Čiurlienė, 

L.Švačko, klasių vadovai 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Dėl klasių valandėlių, 

skirtų mokinių 

profesiniam 

konsultavimui 

2019-06-30 

2019-12-31 

12.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J.Čiurlienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė L.Kirejeva 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Metodinės tarybos veiklos 

ataskaita 

2019-06-30 

2019-12-31 



 

Eil. 

nr. 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Įvykdymo terminas 

13.  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, R.Ruzgienė, 

J.Čiurlienė, L.Švačko. 

Dalykų 

metodinėms 

grupėms 

Stebėtų pamokų aptarimas 
Kiekvieno mėnesio 

pirmoji savaitė 

14.  Direktorius E.Griškevičius 
Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Informacija dėl 2018-

2019 m. m. ugdomojo 

proceso analizės ir 

uždavinių naujiems 

2019/2020 mokslo 

metams 

2019-08-31 

15.  
Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui. 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Mokinių, dalyvavusių 

miesto, respublikos 

olimpiadose, rezultatų 

aptarimas. Mokyklinių ir 

valstybinių egzaminų 

rezultatų pristatymas 

2019-08-31 

16.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Gimnazijos 

bendruomenei 

2018/2019 mokslo  metų 

rezultatų aptarimas 
2019-08-31 

17.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R.Ruzgienė, 

L.Švačko, psichologė 

Ž.Gorbačiovienė, 

E.Kazlauskene. 

Mokytojams, 

dirbantiems 1-ose, 

5-ose klasėse 

1-ų, 5-ų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimo 

pristatymas 

2019-11-30 

18.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 
Gimnazijos tarybai 

Informacija dėl 2019 metų 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

2019-12-31 

19.  
Gimnazijos tarybos 

pirmininkas L.Levinas 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Ataskaita dėl gimnazijos 

tarybos veiklos 2019 

metais 

2019-12-31 

 

 


