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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

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. Šiuo metu mūsų gimnazijoje mokosi 199 

mokiniai migrantai iš Latvijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos, 

Rusijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Venesuelos, Ispanijos, Airijos, 

Didžiosios Britanijos ir kitų šalių. 

Gimnazijoje nežymiai išaugo nemokamai maitinamų mokinių skaičius (nuo 148 iki 151 mokinių), likusių 

be tėvų globos mokinių skaičius nepasikeitė (22). Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai turi prastesnes 

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

pedagogiškai apleisti. 

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. 2020 metais pravestas 47 VGK posėdžiai (2019 m. – 46). Posėdžių metu buvo 

svarstomi tokie klausimai: Pritaikytų programų aprobavimas (5), Veiklos analizė. Suorganizuota 11 apskirtų 

stalų diskusijų su 1-4, 5-8, I-IV gimnazinės klasių vadovais. Apskriti stalai-diskusijos –  tai nuo 2017 metų 

kiekvieną savaitę organizuojami Vaiko gerovės komisijos ir klasių vadovų pasitarimai (1 – 4, 5 – 8, I – IV 

gimnazinės kl.), siekiant laiku identifikuoti problemas ir bendradarbiaujant jas spręsti. 

 

Kasmet didėja mokinių skaičius. 2020 m. rugsėjo 1 d., palyginus su 2019 m. rugsėjo 1 d., mokinių skaičius 

padidėjo nuo 1136 mokinių iki 1151 mokinio. 



Surinktos 5 bendrojo ugdymo pirmokų klasės (4 klasių komplektai – Vytauto per. 50, 1 klasės komplektas 

– V.Krėvės pr. 50). Ženkliai didėja bendrojo ugdymo mokinių skaičius ir mažėja suaugusiųjų klasėse 

besimokančių mokinių skaičius. 

Pagerėjo suaugusiųjų mokinių klasėse gavusiųjų brandos atestatus procentas. 2020 m. , palyginus su 2019 

m., jis išaugo nuo 78,4% iki 81%. Visi gimnazijos abiturientai išlaikė Lietuvių kalbos VBE ir kitus brandos 

egzaminus (išskyrus matematikos VBE).  

Pagerėjo vidutiniai abiturientų valstybinių brandos egzaminų vertinimai iš: 

lietuvių kalbos (nuo 33,9% iki 35,0%); 

biologijos (nuo 32,1% iki 41,1%); 

istorijos (nuo 43% iki 60,3%); 

matematikos (nuo 32,1% iki 35,2%). 

Kitų mokomųjų dalykų VBE rezultatų išliko tokiame pat lygmenyje: 

Anglų kalbos (apie 70%); 

Fizikos (apie 60%); 

Informacinių technologijų (apie 32%). 

Kasmet gerėjantis VBE ir PUPP rezultatai, didėjantis gimnazijos bendram ir bendrojo ugdymo klasių 

mokinių skaičiui, rodo teisingai pasirinktą gimnazijos veiklos kryptį, augančią mokymo (si) kokybę ir 

pripažinimą siūlomų paslaugų ir vadovavimo kokybės švietimo paslaugos gavėjų (tėvų, mokinių) tarpe. 

Gimnazijos 2020 metais pilnais pakako skiriamų Mokymo ir savivaldybės lėšų būtinosioms funkcijoms 

vykdyti. 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Įrengti sporto salėje į 2 

dalis ją dalinantį 

automatinį apsauginį 

tinklą. (Vytauto pr. 50) 

1. Didinti mokinių 

saugumą ir gerinti 

kūno kultūros 

pamokų kokybę. 

Didinti mokinių 

saugumą ir gerinti 

kūno kultūros 

pamokų kokybę. 

Tinklas, dalinantis sporto 

salę įrengtas iki 2020-09-

01 d.  

Jis atliko mokinių 

saugumo užtikrinimo 

priemonės tikslą, taip pat 

padėjo mažinti rizikas 

skirtingų klasių vaikams 

platinti COVID – 19 

užkratą. 

1.2. Įrengti du naujus logopedų 

kabinetus. (Vytauto pr. 50) 

1. Įrengti 

šiuolaikinius 2 

1. Iki 2020-09-01 

bus įrengti 2 nauji, 

Kabinetai įrengti iki 2020-

09-01 d. 



logopedų kabinetus 

vienoje vietoje. 

Šiuo metu 

gimnazijoje yra tik 

vienas logopedo 

kabinetas. 

2. Užtikrinti 

kokybišką 

logopedo pagalbą 

rusų ir lietuvių 

kalbomis 

besimokantiems 

vaikams. 

šiuolaikiniai 

logopedų kabinetai. 

Teikiama kokybišką 

logopedo pagalba 

mokiniams. 

Dirba dvi logopedės, 

kurios atskirai teikia 

pagalba rusiškai 

kalbantiems vaikams ir 

lietuviškai kalbantiems 

vaikams. 

1.3. Įrengti vietoje mokyklinės 

rūbinės naują šokių – 

choreografijos kabinetą 

(Vytauto pr. 50) 

1. Nupirkti visiems 

gimnazijos centro 

pastato mokiniams 

daiktų saugojimo 

spinteles. 

2. Įrengti šokių 

salę.  

1. Iki 2020-09-01 

visis gimnazijos 

mokiniai bus 

aprūpinti daiktų 

saugojimo 

individualiomis 

spintelėmis. 

2. Iki 2020-09-01 

bus įrengta 

šiuolaikinė šokių – 

choreografijos 

klasė. 

Pertvarkius rūbinę iki 

2020-09-01 d. įrengta 

nauja, šiuolaikinė šokių – 

choreografijos pamokų 

salė, kurioje vyksta 1-4 

klasių šokio pamokos, 5-8 

ir I-IV klasių neformaliojo 

švietimo užsiėmimai. 

Visi gimnazijos mokiniai 

turi atskiras daiktų 

saugojimo spinteles, kas 

padėjo mažinti rizikas 

susikirsti skirtingų klasių 

mokiniams ir platinti 

COVID-19 užkratą ir 

padidino mokinių 

asmeninių daiktų 

saugumą. 

1.4. Įrengti geros kokybės 8 

lauko stebėjimo kameras. (V. 

Krėvės pr. 50) 

1. Mokinių 

saugumo 

užtikrinimas. 

 

1. Iki 2020-12-01  

bus įrengtos 8 

lauko vaizdo 

stebėjimo kameros. 

Įrengtos iki 2020-09-01 d. 

8 lauko geros kokybės 

naktinio vaizdo stebėjimo 

kameros. Tai padeda 

užtikrinti gimnazijos 

padalinio aplinkų 

saugumą, vykdyti 

prevencinį darbą, didinti 

mokinių, esančių lauke, 

saugumą užtikrinančias 

priemones ir nustatyti 

drausmės ar kitokius 

pažeidėjus mokinių ir kitų 

asmenų tarpe. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  



2.5.  

 

 

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4 X 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4 X 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4 X 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4 X 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4 X 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 



6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ (2021) METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 



Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)



 


