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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos veiklos planas 2021 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, gimnazijos veiklos tobulinimo planu 2020-2022, kurie 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 2021 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), A. 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 

197 mokinių migrantų iš tokių šalių kaip:  Latvijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos, Estijos, Ukrainos, 

Baltarusijos, Rusijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Venesuelos, 

Ispanijos, Airijos, Didžiosios Britanijos, Filipinų, Gruzijos, Irano, Izraelio, Kirgizijos, Libano, Meksikos, 

Rumunijos. Gimnazijoje mokosi įvairių socialinių sluoksnių mokiniai. Padaugėjo mokinių, gaunančių 

nemokamą maitinimą, nes visiems priešmokyklinukams ir pirmokams skiriami nemokami pietūs. 



2 

 

2 

 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 70 %  besimokančių mokinių yra iš socialiai remtinų ir 

sunkumų patiriančių, nepilnų šeimų, mokiniai neturintys tėvų ir gyvenantys globos namuose, bei turintys 

elgesio ir emocijų sutrikimų. 79  mokiniai gauna nemokamą maitinimą.  

Daugumos mokinių tėvų neturi socialinių įgūdžių, turintys priklausomybę nuo žalingų įpročių, 

nemoka bendrauti/ugdyti/mokyti vaikų elementarių kasdieninių įgūdžių, šeimos tarpusavio santykiai 

konfliktiniai.  

Gimnazijos skyriuje Vaiko gerovės komisija padeda spręsti mokinių mokymosi ir elgesio problemas. 

Pagalbos specialistai bendradarbiauja su Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus, soc. paslaugų 

skyriaus darbuotojais teikdami pagalbą rizikos grupės šeimoms. Kiekvieną savaitę gimnazijos skyriuje 

vyksta vaiko gerovės komisijos posėdžiai, sudaryti 76 švietimo pagalbos planai mokiniams, vyksta pirminis 

ir antrinis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, teikiamos konsultacijos mokiniams ir 

mokinių tėvams, konsultuojami mokytojai dalykininkai. Glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno vaikų 

globos namų specialistais, vaiko gerovės centro „Pastogė“ specialistais sprendžiant likusių be tėvų globos 

mokinių problemas.  

Eil.  

Nr. 
Socialinio reiškinio pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

(Vytauto pr. 50) 

2018/2019/2020 

Mokinių skaičius 

(V.Krėvės pr. 50) 

2018/2019/2020 

1 Mokinių, likusių be tėvų globos, skaičius 6/4/3 26/ 18/ 19 

2 Socialinę riziką patiriančių mokinių skaičius 4/14/12 83/ 81/ 78  

3 Užfiksuotų smurtinių atvejų gimnazijoje skaičius 3/1/1 0/ 2/ 3 

4 Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 68/79/72 68/ 69/ 79  

5 Migrantų skaičius 193/130/197 0/0/0  

 

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, 

kurią dėl karantino organizavome ZOOM platformoje 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. 2020 metais pravesti 47 

VGK posėdžiai. Suorganizuota 16 apskirtų stalų diskusijų su 1-4, 5-8, I-IV gimn. klasių vadovais. Apskriti 

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

jas spręsti. 

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 

2016 – 2017 

 m. m. 

2017 – 2018  

m. m. 

2018 – 2019 

m. m. 

2019-2020  

m.m. 

2020-2021 

m.m. 

1017 1061 1145 1136 1151 

Mokinių 

skaičiaus kaita 

(proc.) 

+5,06 +4,32 +7,92 -0,7 

 

+1,01 

 

Eil. Nr. 

Mokslo metai 

 

Koncentras 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 

2020/2021 

1. 
Ikimokyklinio – 

priešmokyklinio ugdymo 
21,60 22 21,75 19,67 17,44 

2. 
Pradinio ugdymo (1-4 

klasės) 
21,60 20,50 21,4 21,87 21,75 

3. 

Pagrindinio ugdymo  (5-8 

klasės) 18,34 16,00 

 

17,9 

 

18,17 20,75 

4. 
Pagrindinio ugdymo  

(I - II gimnazinės klasės) 
18,0 19,83 17 18,50 17,25 

 
Vidurinio ugdymo (III – 

IV gimnazinės klasės) 
27,9 27,3 25,1 20,10 16,75 

5. 

Jaunimo klasėse (5 – 8 ir I 

– II klasės, V. Krėvės pr. 

50)) 

12,40 12,87 12,22 9,75 9,25 

6. 

Pradinio ugdymo klasėse 

(1-4) (V. Krėvės pr. 50, 

mokosi didelių ir labai 

didelių specialiųjų 

poreikių vaikai) 

6,5 5 7,66 7,25 8,5 

Mokinių skaičiaus vidurkis atitinka mokinio lėšų metodikoje gimnazijai taikomus vidurkius. 

 

2. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis .  

2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 120 mokinių iš jų 38 tautinių mažumų klasių mokinių – 

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 ir kitų 

šalių. 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje išaugo nemokamai maitinamų mokinių skaičius (nuo 136 iki 148 

mokinių), sumažėjo likusių be tėvų globos mokinių skaičius (nuo 32 iki 22). Mažas pajamas gaunančių 

šeimų vaikai turi prastesnes ugdymosi galimybes namie, negali lankyti mokamų neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų mieste, dažnai būna pedagogiškai apleisti. 
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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. 2019 metais pravestas 46 VGK posėdžiai. 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. 2019 m. rugsėjo 1 d., palyginus su 2018 m. rugsėjo 1 d., mokinių skaičius 

išliko tas pats  1136 mokiniai (2018 m. – 1145 mokiniai). 

Pagerėjo suaugusiųjų mokinių klasėse gavusiųjų brandos atestatus procentas. 2019 m. , palyginus su 2018 

m., jis išaugo nuo 74,3% iki 78,4%. Pagerėjo vidutiniai abiturientų valstybinių brandos egzaminų vertinimai 

iš anglų kalbos (nuo 63% iki 70,5%), lietuvių kalbos (nuo 32,6% iki 33,9%), fizikos (nuo 28% iki 63%), 

geografijos (nuo 21% iki 36%). Truputi pablogėjo matematikos vertinimai (nuo 36% iki 32,1%).  

100%; suaugusiųjų klasių  61 – 74,3% ir įgijo vidurinį išsilavinimą (gavo brandos atestatus), 21 mokinis 

gavo pasiekimų pažymėjimus. 2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė 102 mokiniai iš jų 25 tautinių 

mažumų klasių mokinių – 24,5 %; 80 suaugusiųjų klasių mokinių – 78,4 % ir įgijo vidurinį išsilavinimą (84 

mokiniai gavo brandos atestatus, 18 mokinių gavo mokymosi pasiekimo pažymėjimus). 2020 metais 

vidurinio ugdymo programą baigė 69 mokiniai iš jų 30 (tautinių mažumų klasių mokinių – 100%;), 

suaugusiųjų klasių 26 – 66,7% ir įgijo vidurinį išsilavinimą (gavo brandos atestatus). 13 (33,3%) mokinių iš 

suaugusiųjų klasių gavo pasiekimų pažymėjimus. 

Jaunimo klasių mokinių duomenys (Pagrindinio ugdymo skyriuje (V. Krėvės pr. 50):  

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 2018 m.98% , 2019 m., 2020 m.  

pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 % mokinių.  

 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimą įgijusi mokinių dalis gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje: 

2018 m. 2019 m. 2020 m 

98 % 100 % 100 % 

 

 

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

 

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. 2018-2019 m.m. neformaliam 

švietimui skirta 77 nepamokinės veiklos valandos.. 2019-2020 m.m. neformaliam švietimui skirta 79 

nepamokinės veiklos valandos. Mokinių dalyvaujančių neformaliame švietime skaičius lyginant su 2018-

2019 m.m. padidėjo nuo 57 iki 68 proc.  
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2020-2021 m.m. neformaliam švietimui skirta 101 nepamokinės veiklos valandos. Mokinių 

dalyvaujančių neformaliame švietime skaičius lyginant su 2019-2020 m. m sumažėjo nuo 68 iki 64 proc. 

Neformalus švietimas (Vytauto pr. 50) 

Mokslo metai Mokinių užimtų neformaliajame švietime skaičius Procentinė dalis 

2017  - 2018 m. m. 596 57 % 

2018 - 2019 m. m. 589 68 % 

2019-2020 m. m. 595 64 % 

 

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis (Pagrindinio ugdymo skyrius, 

V.Krėvės pr. 50). 

Viso mokykloje mokinių 
2018-2019 m. m. 

133 mokiniai 

2019-2020 m. m. 

145 mok. 

2020-2021 m. m. 

145 mok. 

Viso mokinių, užimtų neformaliojo 

ugdymo veikla skaičius ir procentas 

92 mok 

69,2 % 

 

102 mok 

70 % 

 

102 mok 

70,3 % 

 

Mokinių, neužimtų jokia 

neformalaus ugdymo veikla 

skaičius ir procentas 

41 mok 

30,8% 

43 mok 

30 % 

43 mok. 

29,7 % 

Viso mokinių, užimtų neformalaus 

ugdymo veikla miesto neformalaus 

ugdymo mokyklose skaičius ir 

procentas 

0 

0% 

19 

13 % 

9 mok. 

6 % 

Socialiai remtinų mokinių skaičius 

mokykloje 

68 mok 

 

69 mok 

 

79 mok. 

 

Socialiai remtinų mokinių, užimtų 

mokykloje neformalaus ugdymo 

veikla skaičius ir procentas 

48 mok. 

70,5 % 

48 mok. 

70 % 

42 mok. 

53,1 % 

 

4. Mokinių lankomumo duomenys. 

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

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.  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) 

2018 m. mokinių lankomumo suvestinė 

15008 19875 10147 0 3125 1916 0 29 40 

2019 m. mokinių lankomumo suvestinė 

13730 17041 8389 0 1414 1938 0 9 31 

2020 m. mokinių lankomumo suvestinė 

8468 19494 5933 0 4842 2782 0 16 45 

 

Lyginant gimnazijos mokinių lankomumo suvestines 2018 m., 2019 m., 2020 stebima, kad gimnazijos 

1-4 kl. mokinių vidutiniškai praleistų pamokų per mokslo metus skaičius ženkliai sumažėjo. Tiek 2018 m., 

tiek 2019 m., tiek 2020 m.  gimnazijos 1-4 kl. mokiniai nebuvo praleidę nei vienos pamokos be 
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pateisinamos priežasties, tad tiek 2018 m., tiek 2019 m., tiek 2020 m. nebuvo nei vienos vidutiniškai 

praleistos pamokos, be pateisinamos priežasties, tenkančios vienam mokiniui 1-4 kl.  

Lyginant 2018 m. ir 2019 m. 5-8 kl. , I-II kl. gimnazijos mokinių vidutiniškai praleistų pamokų per 

mokslo metus skaičių, stebimas neženklus vidutiniškai per metus praleistų pamokų skaičiaus sumažėjimas 

2019 m. (lyginant su 2018 m.), vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius mažėjo 

beveik 2 kartus. Vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties, tenkančių vienam mokiniui 

skaičius ženkliai sumažėjo 2019 m., lyginant su 2018 m.  

Lyginant III-IV kl. gimnazijos mokinių lankomumą 2018 m., 2019 m. ir 2020 m., stebimas 

vidutiniškai praleistų pamokų skaičiaus mažėjimas. Taip pat stebimas  pokytis į blogesnę pusę vidutiniškai 

praleistose pamokose be pateisinamos priežasties ir  tenkančiose vienam mokiniui.  

Jeigu 2018 m. vienam gimnazijos III-IV kl. mokiniui teko vidutiniškai 40 nepateisintų pamokų, tai 

2019 m., šis skaičius mažėjo ir vienam mokiniui teko vidutiniškai 31 pamoka. Tačiau 2020 m. vėl stebimas 

padidėjimas vienam gimnazijos III-IV kl. mokiniui vidutiniškai teko 45 nepateisintų pamokų. 

 Pagal suaugusiųjų programas besimokančiųjų klasės (Gimnazijos centriniame pastate (Vytauto 

pr. 50):  

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. 

2018 m. mokinių lankomumo suvestinė 

2555 13654 297 3575 7,6 20 

2019 m. mokinių lankomumo suvestinė 

6468 9696 244 559 6,4 4,2 

2020 m. mokinių lankomumo suvestinė 

1888 4820 638 1714 25 19,2 

 

2018 m., 2019 m. bei 2020 m. mokinių lankomumo palyginimas atskleidžia, kad 2019 m., lyginant su 

2019 m., ženkliai padidėjo 8, I-II kl. mokinių vidutiniškai per metus praleistų pamokų skaičius. Tačiau 2019 

m. sumažėjo 8, I-II kl. mokinių vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius bei 

vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties, tenkančių vienam mokiniui skaičius. Jeigu 2018 

m. šis skaičius vienam mokiniui siekė 7,6 pamokos, tai 2019 m. šis skaičius mažėjo iki 6,4 pamokos.  

Taip pat lyginant 2018 m. ir 2019 m. III-IV kl. mokinių vidutiniškai praleistas pamokas per mokslo 

metus, stebima, kad 2019 m. šis skaičius ženkliai sumažėjo, o tai sąlygojo beveik 3 kartus sumažėjusį III-

IV kl. mokinių vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičių. Tad, jeigu 2018 m. vieno 

mokinio vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius siekė 20 pamokų, tai 2019 m. 

šis skaičius sumažėjo 5 kartus ir siekė 4,2 pamokas. 

Lyginant 2019 m. ir 2020 m. III-IV kl. mokinių vidutiniškai praleistas pamokas per mokslo metus, 

stebima, kad 2020 m. šis skaičius ženkliai sumažėjo, o tai sąlygojo beveik 2,6  kartus sumažėjusį III-IV kl. 

mokinių vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičių. Tačiau, jeigu 2019 m. vieno 
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mokinio vidutiniškai praleistų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius siekė 4,2 pamokos, tai 2020 m. 

šis skaičius padidėjo 4,5 karto ir siekė 19,2 pamokas. 

Apibendrinant galima teigti, kad analizuojamose klasių grupėse nepateisintų pamokų rodiklis 

pagerėjo, todėl galima manyti, kad mokiniai praleido pamokas dėl ligos ir kitų svarbių priežasčių. 

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. 

 

Jaunimo klasių mokinių lankomumo duomenys (Pagrindinio ugdymo skyriuje (V. Krėvės 50)): 

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 

5-8 ir I-II  kl. 5-8 ir I-II kl. 5-8 ir I-II kl. 

23017 3824 38 

2019 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 

5-8 ir I-II  kl. 5-8 ir I-II kl. 5-8 ir I-II kl. 

29669 11169 101 

2020 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 

5-8 ir I-II  kl. 5-8 ir I-II kl. 5-8 ir I-II kl. 

28483 10267 86 

 

2020 metais vidutiniškai pralestų pamokų be pateisinamos priežasties skaičius, tenkantis vienam mokiniui, 

sumažėjo. Bendras praleistų per metus pamokų skaičius yra mažesnis lyginant su 2019 metais.  

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

Mokytojų skaičiaus kaita, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis 

Kategorija 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Ekspertai 7 7 7 7 

Metodininkai 46 42 38 39 

Vyresnieji mokytojai 34 25 28 28 

Mokytojai 11 16 42 44 

Aukštasis išsilavinimas 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 

Iš viso mokytojų 98 90 115 118 

 

Šiuo metu gimnazijoje dirba 118  mokytojų: 7 mokytojai ekspertai, 39 mokytojų metodininkų, 28 vyresnieji  

mokytojai, 44 mokytojai. Gimnazijoje dirba 2 psichologai, 2 socialiniai pedagogai, 6 logopedai, 2 spec. 

pedagogai, 2 sveikatos priežiūros specialistės. Visi mokytojai turi pedagoginę kvalifikaciją.  
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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.  

6. 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. 

 

7. 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) 

 

8. Energijos vartojimo auditas.  

Vytauto pr. 50: 
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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 gimnazijos 

vidaus patalpų aukštų. Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2019 metais atlikti centrinio pastato (Vytauto 

pr. 50) sienų šiltinimo darbai. 

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.). 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
  

1. Patyčių situacijos analizė 

Gimnazijoje kiekvienais mokslo metais vaiko pagalbos specialistai  atlieka tyrimą „Patyčių mąsto 

įvertinimas 3-4 kl., 5-8 ir I-IV gimn. klasėse“. 2018-2019 mokslo metais tyrime dalyvavo      

3-4 kl. – 105 mokiniai; 5-8 kl. ir I-IV gimn. kl. - 182 mokiniai. Viso dalyvavo - 287 mokiniai. Tyrime 

dalyvavusių mokinių amžiaus vidurkis – 13 metų.  
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Tyrimo išvados: 

Emocinis smurtas   

1. Dauguma 3-4 klasių mokinių atsakė, kad gimnazijoje visada  jaučiasi saugūs -50,5%, dažniau saugūs 

-39%, visada ir dažniau nesaugūs -10,5%. 

2. Dauguma 5-8 ir I-III gimn. klasių mokinių atsakė, kad gimnazijoje jaučiasi saugūs -81%, nesaugūs -

19%. 

3.   Dauguma 5-8 ir I-III gimn. klasių mokinių 71% vertina savo klasę kaip draugišką, vieni kitiems 

padeda. 

4.   Didžioji dalis 5-8 ir I-III gimn. klasių mokinių atsakė, kad  gimnazijoje niekas prie jų  nesikabinėja, 

siekdami gąsdinti – 82%, nereketuoja- 88%, bet yra mokinių, kurie patiria priekabiavimą 18% ir reketą 

12%. 

5.  Į klausimą „Ar Tave kas nors yra įžeidęs?“  atsakė „ne“- 56 %, „taip“- 44 %;   „ar turi pravardę, kuri 

Tau nepatinka, žemina Tave?“ – atsakė „ne“ 81 %.  

6.  Vertinant emocinį smurtą klasėje, mokiniai atsakė, kad jų klasėje yra atstumtųjų, su kuriais mažai kas 

draugauja – „taip“ – 65 %. 

7.  70% mokinių pažymėjo, kad mokytojas (-a) nebuvo pažeminęs jo (-jos) prieš visą klasę. 

8.  45 % respondentų pažymėjo, kad yra  bendraklasių, kurie nenori su juo (-ja) draugauti. 

9.  82 % apklaustųjų teigia, kad patys nenaudoja emocinio smurto prieš kitus mokinius. 

10.  Dauguma mokinių 76 % atsakė, kad gimnazijoje nėra gaujų, kurios naudoja smurtą prieš kitus. 48 % 

apklaustųjų teigia, kad teko matyti, kaip į gimnaziją kas nors buvo atsinešęs peilį. 

Fizinis smurtas 

1. Dauguma mokinių (72%) pažymėjo, kad niekas jiems nebuvo skaudžiai sudavęs kumščiu ar  spyręs, 

sukėlęs skausmą (dūrė, užlaužė ranką, kabinėjosi), bet 28% respondentų teigia, kad su jais taip yra atsitikę.  

2. 76% mokinių atsakė, kad neteko matyti gimnazijoje grupės muštynių (grupė         prieš grupę, klasė 

prieš klasę; bet 73 % teigia, kad teko matyti, kaip kiti gimnazijos mokiniai mušasi. 

3. Pagal apklaustųjų atsakymus (76%) jiems neteko šiais metais įsivelti į muštynes. 

4. 77% respondentų nurodė, kad šiais mokslo metais jų niekas nebuvo pastūmęs, siekdamas sužaloti, bet 

23% atsakė, kad jiems tai yra buvę. 

5. 19 % moksleivių teigia šiais mokslo metais patyrę prisilietimus prie intymių vietų be jų sutikimo. 

 6.  82% mokinių teigia, kad nenaudoja fizinio smurto prieš kitus mokinius. 

Pagalba 

Apie  74% mokinių atsakė, kad gimnazijoje yra mokytojų (ar kitų suaugusiųjų), kurių galėtų prašyti 

pagalbos, jeigu patirtų smurtą. 

Apie  75%  mokinių pažymėjo, kad yra bendraklasių, kurių galėtų prašyti pagalbos, jeigu patirtų smurtą. 

Mokinių savijautos įstaigoje tyrimo rezultatai 2020 m. 
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Tyrime dalyvavo 231 mokinys. 

Didžioji dalis apklaustųjų  mokinių 82,2 % kasdien dalyvauja nuotolinėse pamokose ir atlieka užduotis, 

bei turi asmeninį kompiuterį, internetą, reikiamą programinę įrangą. 

52,4 %  mokinių mokydamasi nuotoliniu būdu jaučiasi ramūs, saugūs, pasitikintis savimi.  

Dauguma mokinių  61,7 % apklaustų mokinių pažymėjo, kad nuotolinio mokymosi metu per didelis  

mokymosi krūvis. 

Kai prireikia mokymosi pagalbos, dažniausiai padeda dalyvavusiems apklausoje mokiniams šeimos nariai 

atsakė 50,7% , bei draugai 20,2%.  

 45,4 %  mokinių pažymėjo, kad niekas jiems netrukdo sėkmingai mokytis namuose, 24,2% 

atsakė, kad jie nesilaiko dienotvarkės, ir tai įvardijo, kaip trukdžių sėkmingai mokytis namuose. 

46,8% vertina „gerai“ savo mokymosi pažangą nuotolinio mokymosi metu. 

Labiausiai liūdina karantino metu (44,6% mokinių) aktyvios veiklos ir gyvo bendravimo trukumas. 

Labiausiai džiugina (47,4% mokinių), kad turi daug laisvalaikio. 

Mokiniai turėjo pažymėti sveikatos sutrikimus su kuriais susidūrė karantino metu: 38,2%-nesusidūrė su 

sveikatos problemomis, bet taip pat mokiniai įvardijo tokios problemos, kaip prarado sportinė forma, 

priaugo svorio, pablogėjo miegas.  

Mokiniai rūpinasi savo fizine ir emocine sveikata (226 pasirinkimai): užsiima malonia veikla, reguliariai 

sportuoja. 

86,8% mokinių nepatyria jokių bendravimo sunkumu karantino metu. 

Jei susidurtu su neraminančia situacija, kreiptųsi pagalbos į tėvus 60,3% mokinių, bet 14,8% mokinių  

niekur nesikreiptų pagalbos. 

Rekomendacjos: 

Mokantis nuotoliniu būdu užduočių apimtys turi mažėti. Neapkraukite mokinių. Užduotys turi būti 

tikslingos; 

Palaikyti ryšį su kiekvienu mokiniu, savalaikiai informuoti kitas grandis, jeigu pastebimos problemos; 

Reguliarios klasės valandėlės; 

Sėkmingas nuotolinis mokymas įmanomas tik mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimo, bendradarbiavimo 

ir supratingumo dėka. 

Pagrindinio ugdymo skyriuje (V. Krėvės pr. 50) 

2018/2019 m. m.  ir 2019/2020 m. m., du kartus per mokslo metus, rudenį ir pavasarį gimnazijos 

skyriuje buvo atlikti tyrimai „Ar aš mokykloje esu saugus“. 

Palyginus 2018/2019 ir 2019/2020 mokslo metų tyrimo išvadas, galima teigti, kad mokiniai saugiai 

jaučiasi savo mokykloje (taip atsakė 2018/2019 - 67%, 2019/2020 - 69% tyrime dalyvaujantis moksleiviai), 

pagerėjo mokinių tarpusavio santykiai (į klausimą „ar nėra atstumtųjų, su kuriais niekas nedraugauja“ 

apklausos dalyviai atsakė: 2018/2019 - 54%, 2019/2020 - 79%; į teiginį „ugdymo įstaigoje mokiniai yra 



12 

 

12 

 

draugiški ir nori vieni su kitais draugauti“ tyrimų respondentai atsakė: 2018/2019 - 54%, 2019/2020 - 80%: 

mokiniai padeda vieni kitiems - 2018/2019 - 54%, 2019/2020 - 82% ).  

Ugdymo skyriaus specialistų komanda ir visą bendruomenė stengiasi sudaryti sąlygas, kad mokinių 

bendravimas taptų draugiškesnis, nesiformuotų destruktyvaus elgesio  mokinių grupės, kad visi jaustųsi 

saugiai  ugdymo įstaigoje. Remiantis tyrimų rezultatais padarytos išvados, kad kiekvienais metais patyčių 

atvejų mažėja, mokiniai jaučiasi saugesni, naujai atvykę mokiniai greičiau adaptuojasi. Nuolatinis dėmesys 

saugių aplinkų kūrimui padeda užtikrinti kiekvieno mokinio patiriamą sėkmę. 

 

2. Vaiko gerovės komisijos veikla: 

Gimnazijoje 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 pravesti 47 VGK posėdžiai, juose buvo svarstomi 65 atvejai ir klausimai. Posėdžių metu 

buvo svarstomi tokie klausimai: Aprobuotos 95-ios pritaikytos programos (1),  Mokymosi sunkumai (20) 

– iš jų 18 posėdžių dėl mokymosi sunkumų nuotolinio mokymo metu, Mokymosi sunkumai ir lankomumo 

problemos (1), Mokymosi ir elgesio sunkumai (7), Netinkamas elgesys (7), Konfliktinės, patyčių situacijos 

(4), Netyčiniai sužalojimai (1), Tabako gaminių vartojimas, turėjimas ir/ar platinimas (9), Mokinio galių ir 

sunkumų pervertinimas (4), Mokinio galių ir sunkumų pirminis įvertinimas (6), Programų pritaikymo ir 

individualizavimo klausimai (2), Veiklos analizė ir planavimas (2), Klasės vadovų ir mokytojų 

bendradarbiavimas (1), Mokymas namuose (1). Užfiskuostas 1 smurtinis atvejis po pamokų. Dalyvauta 

dvejuose miesto VGK posėdžiuose dėl minimalios priežiūros skyrimo, parengta ir išsiųsta informacija 

raštu. Kreiptąsi į VTAS – 4 atvejai, parengti atsakymai į VTAS – 5, į policiją – 2. Parengti atsakymai į 

socialinių paslaugų centrus – 5. Atlikti pirminiai mokinių galių ir sunkumų įvertinimai – 6 mokiniai. Atlikti 

pakartotiniai mokinių galių ir sunkumų pervertinimai – 4 mokiniai. Vaiko gerovės komisija efektyviai 

reagavo į tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus ir sprendė iškilusias problemas. 

Suorganizuota 16 apskirtų stalų diskusijų su 1-4, 5-8, I-IV gimn. 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 gimn. kl.), siekiant laiku identifikuoti problemas ir bendradarbiaujant jas 

spręsti.  

Buvo suorganizuoti prevenciniai renginiai, akcijos, projektai: Psichikos sveikatos dienos minėjimas, 

Savižudybių prevencijos dienos minėjimas, Sąmoningumo didinimo mėnuo BePatyčių,, Tolerancijos 

dienos minėjimas, Nerūkymo dienos minėjimas. Parengtos rekomendacijos mokiniams ir jų tėvams 

„Pagalba mokiniui turinčiam mokymosi, elgesio ir bendravimo sunkumų“. Parengtos rekomendacijos 
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mokiniams „Kaip suvaldyti stresą besiruošiant brandos egzaminams“.  Pravestos paskaitos gimnazijos 

mokinių tėvams – „Pagalba paaugliams, ugdant jų pasitikėjimą savimi“, „Kaip motyvuoti vaiką mokytis“. 

Atlikti tyrimai: „Pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimai“. Planuotas kovo mėnesį atlikti tyrimas „Patyčių 

paplitimo įvertinimas 5-8 ir I-III gimn.kl.“, dėl pandemijos situacijos pakeistas į – „Kaip jautiesi 

moksleivi/Как чувствуешь себя”, kuriame dalyvavo 5-8, I-IV gimn.klasių mokiniai. Tyrimo rezultatai ir 

analizė pateikti gimnazijos mokytojams mokytojų posėdžio metu. 

Įgyvendinama adaptacijos ir integracijos programa 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, tėvams.  

Organizuojamas socialinio emocinio ugdymo Lions Quest programos diegimas gimnazijoje, suburta 

konsultantų komanda. Nuo 2019 mokslo metų gimnazija dalyvauja 5-8 klasių Lions Quest programoje 

„Paauglystės kryžkėlės“ ir I-IV gimnazinių klasių programoje „Raktai į sėkmę“. Nuo 2020 mokslo metų 

gimnazija dalyvauja 1-4 klasių Lions Quest programoje „Laikas kartu“. Mokymuose dalyvavo – 50 

mokytojų iš gimnazijos. 

Mokinių pasiekimų analizė (nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų ir metinių rezultatų). ČIA NIEKAS NESIKEIČIA, 

NES NEVYKO. 2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 NMPP nevyko. 

NMPP palyginamoji (2 klasė) 

 

Analizuojant gimnazijos 2 klasės NMPP rezultatus gilinantis į gimnazijos vidutiniškai surinktų taškų 

dalį (proc.) lyginant su šalies rezultatais, 2017 m., 2018 m. bei 2019 m., stebimi gerėjantys gimnazijos 

rezultatai skaitymo, rašymo (teksto kūrimo) bei rašymo (kalbos sandaros pažinimo) srityse. Rašymo (teksto 

kūrimo) 2019 m. 2 klasės mokinių pasiekimai pagerėjo beveik penktadaliu (18,2 proc., lyginant su 2017 m. 

bei 19,1 proc., lyginant su 2018 m.). 2019 m. stebimas antros klasės mokinių matematikos pasiekimų 

gerėjimas, lyginant su 2018 m. 

NMPP palyginamoji (4 klasė) 
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Lyginant gimnazijos NMPP pasiekimus 4 klasėje, 2017 m., 2018 m. bei 2019 m., stebimi gerėjantys 

pasiekimai rašymo bei pasaulio pažinimo mokomuosiuose dalykuose. Ženkliai pagerėjo 2019 m. mokinių 

skaitymo ir matematikos pasiekimai.  

NMPP palyginamoji (6 klasė) 

 

 

Lyginant gimnazijos 6 klasės mokinių NMPP vertinimo 2019 m. rezultatus su 2017 m. bei 2018 m. 

rezultatais, stebimas prastesni mokinių pasiekimai rašymo bei skaitymo srityje, tačiau matematikos 

pasiekimų vertinimas pagerėjo 12,8 proc., lyginant su 2017 m., bei 17,1 proc., lyginant su 2018 m. 

 

NMPP palyginamoji (8 klasė) 
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Lyginant gimnazijos 8 klasės mokinių NMPP 2019 m. vertinimo rezultatus su 2018 m. vertinimo 

rezultatas, stebimi mokinių pasiekti žemesni vertinimai rašymo srityje, tačiau socialinių mokslų, 

matematikos bei skaitymo srityse mokinių vertinimai pagerėjo. Ženkliai išaugo (14,1 proc.) 2019 m. 

gimnazijos 8 klasės mokinių gamtos mokslų vertinimai. 

Lietuvių kalba ir literatūra PUPP 

  2016-2017 m. m. 

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m. m. 

(34 mok.) 

Laikė 29 (93%) 

(2 atlesti) 

29 (87%) 

(4 atleisti) 

31 (91%) 

(3 atleisti) 

Neatvyko 0 0 0 

10 0 0 2 (6%) 

9 4 (15%) 3 (11%) 7 (22,5%) 

8 6 (22%) 5 (17%) 3 (10%) 

7 6 (22%) 13 (44%) 6 (19%) 

6 6 (22%) 3 (11%) 4 (13%) 

5 3 (8%) 0 5 (16%) 

4 2 (11%) 5 (17%) 4 (13%) 

Neišlaikė 0 0 0 (0 %) 

 

Lyginant Lietuvių kalbos PUPP rezultatus stebima, kad kasmet sistemingai didėja egzaminą laikančių 

mokinių skaičius (nuo 2016-2017 m. m. iki 2018-2019 m. m. padaugėjo 5 mokiniais). 2018-2019 m. m., 

stebimas padidėjęs egzaminą puikiai ir labai gerai išlaikiusiųjų skaičius, lyginant su ankstesniais mokslo 

metais. Jeigu 2016-2017 m. m. dauguma mokinių lietuvių kalbus PUPP egzamine buvo vertinami 6, 7 bei 

8 balais, tai 2017-2018 m. m. beveik pusė (44 proc.) mokinių buvo vertinami 7 balais. 

2019-2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas nevyko. 

Matematika PUPP 

  2016-2017 m. m. 

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m.m. 

(34 mok.) 

Laikė 29 (93%) (2 atlesti) 33 (100%) 34 (100%) 

Neatvyko 0 0 0 
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10  2 (7%) 0 0 

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

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

7 4 (15%) 3 (9%) 2 (6%) 

6 4 (15%) 10 (30%) 0 (0%) 

5 9 (33%) 4 (12%) 8 (23,5%) 

4 4 (15%) 9 (27%) 10 (29,5%) 

Neišlaikė 0 2 (3 balai) (6%) 

8  

(2 balai – 6 mok., 3 balai 

– 2 mok.)  

(23,5%) 

 

Analizuojant matematikos egzamino PUPP rezultatus, stebimas sistemingai didėjantis matematikos 

PUPP egzaminą laikiusių mokinių skaičius. Tačiau jeigu 2016-2017 m. m. du mokiniai egzaminą išlaikė 

puikiai (10 balų), tai 2017-2018 m. m. bei 2018-2019 m. m. tokių mokinių nebuvo. Egzaminą išlaikiusių 

labai gerai (9 balai), gerai (8 balai) mokinių ženklių pokyčių nepastebima. 2017-2018 m. m. stebimas 

didžiausias egzaminą išlaikiusių patenkinamai (6 balai) mokinių skaičius, lyginant su analizuojamais 

metais. Nuo 2016-2017 m. m. iki 2018-2019 m. m. sistemingai egzamine įvertintų ketvertu mokinių 

skaičius. 2018-2019 m. m. ypatingai išaugo matematikos PUPP egzamino neišlaikiusių skaičius, sudaręs 

beveik trečdalį (29,5 proc.) visų laikiusių mokinių skaičiaus. 

2019-2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas nevyko. 

Rusų kalba PUPP 

 

  2016-2017 m. m. 

(29 mokiniai) 

2017-2018 m. m. 

(33 mokiniai) 

2018-2019 m.m. 

(34 mok.) 

Laikė 24 (83%) (5 atleisti) 33 (100%) 32 (94%, 2 atleisti) 

Neatvyko 0 0 0 

10  3 (12,5%) 11 (33%) 12 (37,5%) 

9  8 (33%) 9 (27%) 10 (31,25%) 

8 4 (17%) 6 (18%) 5 (15%) 

7 3 (12,5%) 3 (9%) 2 (6,25%) 

6 4 (16%) 3 (9%) 2 (6,25%) 

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

4 4 (15%) 0 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 

Analizuojant rusų kalbos egzamino PUPP rezultatus, stebimas sistemingai didėjantis rusų kalbos 

PUPP egzaminą laikiusių mokinių skaičius. Jeigu 2016-2017 m. m. rusų kalbos egzaminą puikiai išlaikė 

12,5 proc. visų laikiusių mokinių, tai 2017-2018 m. m. kas trečias mokinys (33 proc.) buvo įvertintas 

puikiai. Šiek tiek didesnis (37,5 proc.) skaičius puikiai vertintų mokinių rusų kalbos PUPP egzamine buvo 

2018-2019 m. m. daugėjant puikiai vertinamų mokinių rusų kalbos PUPP egzamine, sistemingai mažėja 
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penketu vertinamų mokinių. Jeigu 2016-2017 m. m. kas trečias mokinys rusų kalbos PUPP egzamine buvo 

vertinamas penkiais balais, tai 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. tokie mokiniai sudarė tik 3 proc. visų 

egzaminą laikiusių mokinių skaičiaus. 

2019-2020 metais dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19 pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas nevyko. 

2018 – 2020 m. gimnazijos abiturientų, valstybinių brandos egzaminų įvertinimo vidurkis 

 

Dalykai 

Metai 

Lietuvių 

kalba 

Anglų 

kalba 

Mate-

matika 
Istorija Fizika Biologija Chemija 

Geogra-

fija 

Rusų 

kalba 
IT 

2018 

2019 

32,6 

33,9 

63 

70,5 

36 

32,1 

43 

- 

28 

63 

49 

32,1 

48 

28 

21 

36 

- 

- 

39 

33,2 

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

 

 

2018 – 2020 m. Mokinių dalis procentais išlaikiusių VBE  

Dalykai 

 

 

Pasiekimų 

lygis 

M
et

a
i 

L
ie

tu
v
ių

 

k
a
lb

a
 

A
n

g
lų

 

k
a
lb

a
 

M
a
te

m
a

ti
k

a
 

Is
to

ri
ja

 

F
iz

ik
a

 

B
io

lo
g
ij

a
 

C
h

em
ij

a
 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

IT
 

R
u

sų
 

k
a
lb

a
 

Patenkinimas 

(16-35 balai 

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

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

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

 

Pagrindinis 

(36-85 balai) 

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

2019 40,0 62,9 12,5 0 100 16,7 0 100 40 0 

2020 25 70,9 15 83,3 100 33,3 0 0 0 0 

 

Aukštesnysis 

(86-100) 

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

2019 0 33,3 12,5 0 0 0 0 0 0 0 

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

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra (VBE) 
 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 32,6 balai) 

2018-2019 m.m. 

(107 m.) 

(vid. 33,93 balai) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 27 (22,5%) 20 (19%)/ 18 (16,8%) 20 (29%) 

Neatvyko 0 2 0 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 1 (5%) 

80-89 balų 0 0 0 

70-79 balų 1 (3,7%) 0 0 

60-69 balų 1 (3,7%) 0 1 (5%) 

50-59 balų 3 (11%) 3 (17%) 2 (10%) 

Mažiau 50 balų 15 (55,5%) 12 (66%) 16 (80%) 
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Neišlaikė 7 (25,9%) 3 (17%) 0 

Analizuojant lietuvių kalbos ir literatūros (VBE) rezultatus, 2018-2019 m. m. stebimas sumažėjęs 

mokinių, egzamino vertinime gavusių 70-79 balus bei 60-69 balus skaičius, tačiau padidėjęs mokinių, 

egzamino vertinime surinkusių mažiau, kaip 50 balų skaičius, siekiantis 66 proc. visų laikiusiųjų skaičiaus. 

Jeigu ketvirtadalis (25 proc.) egzaminą laikiusių mokinių 2017-2018 m. m. jo neišlaikė, tai 2018-2019 m. 

m. šis skaičius sumažėjo iki 17 proc. 2019-2020 m.m. daugiau kaip 90 balų surinko 1 mokinys, o 

neišlaikiusiųjų šias metais nebuvo. 

 

Matematika (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 36 balai) 

2018-2019 m.m. 

(107 m.) 

(vid. 32,1 balai) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 20 (16%) 22 (20,5%) / 

 20 (18,6%) 

23(33,3%)/21 (30,4%) 

Neatvyko 7 2 (1 neleista laikyti) 2 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 1 (5%) 0 

80-89 balų 1 (5%) 0 1 (4,8%) 

70-79 balų 1 (5%) 1 (5%) 0 

60-69 balų 0 0 1 (4,8%) 

50-59 balų 2 (10%) 0 0 

Mažiau 50 balų 13 (65%) 14 (70%) 9 (42,9%) 

Neišlaikė 3 (15%) 4 (20%) 9 (42,9%) 
 

Analizuojant matematikos VBE rezultatus, 2019-2020 m. m. stebimas neženkliai padidėjęs 

laikančiųjų skaičius. Stebimu laikotarpiu nei vienas mokinys nesurinko 100 balų. Taip pat sumažėjo 

mokinių matematikos VBE surinkusių 90-99 balus. Tačiau padaugėjo matematikos VBE neišlaikiusių 

skaičius. Jeigu 2017-2018 m. m. nepasisekė 3 mokiniams, o 2018-2019 m. m. – 4 mokiniams, tai 2019-

2020 m.m. net 9 mokiniai neišlaikė įio egzamino. 2018-2019 m. stebimas didžiausias mokinių, matematikos 

VBE surinkusių mažiau 50 balų, skaičius. 

 

Anglų kalba (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 63 balai) 

2018-2019 m.m. 

(107 m.) 

(vid. 70,5 balai) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 36 (30%) 33 (30,8%)/ 27 (15,8%) 32(46,4%)/31(44,9%) 

Neatvyko 3 (1 pripažinta išlaikyta) 6 1 

100 balų 1 (2,7%) 0 1 (3,2%) 

90-99 balų 3 (8,3%) 6 (22,2%) 4 (12,9%) 

80-89 balų 9 (25%) 4 (14,8%) 4 (12,9%) 

70-79 balų 3 (8,3%) 5 (18,5%) 6 (19,4%) 

60-69 balų 6 (16,6%) 4 (14,8%) 3 (9,7%) 

50-59 balų 0 2 (7,4%) 2 (6,5%) 

Mažiau 50 balų 14 (38,8%) 5 (18,5%) 9 (29%) 
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Neišlaikė 1 (2,7%) 0 0 

Analizuojant anglų kalbos VBE rezultatus, galima pastebėti, kad 2018-2019 m. m. daugiausiai 

mokinių (6), lyginant su ankstesniais ir šiais mokslo metais, neatvyko laikyti egzamino. 2017-2018 m. m. 

ir 2019-20 m.m. buvo vienas mokinys, anglų kalbos VBE surinkęs 100 balų. 2018-2019 m. m. ženkliai 

išaugo 90-99 balų surinkusių mokinių skaičius, bei sumažėjo mokinių, surinkusių mažiau, kaip 50 balų 

skaičius lyginant su ankstesniais metais.  

Geografija (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 21) 

2018-2019 m.m. 

(107 m.) 

(vid. 36) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 2 (2%) 2 (1,9%)/1 (0,9%) 1 (1,4%) 

Neatvyko 1 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 0 0 

Mažiau 50 balų 2 (100%) 1 (100%) 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 

Analizuojant geografijos VBE rezultatus, pastebėta, visi geografijos VBE laikę mokiniai surinko 

mažiau, nei 50 balų. 

Istorija (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 43) 

2018-2019 m.m. 

(107 m.) 

(vid. ) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 5 (4%) 2 (1,9%)/0 8(11,6%)/6 (15,4%) 

Neatvyko 1 2 2 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 0 0 1 (16,7%) 

70-79 balų 1 (20%) 0 1 (16,7%) 

60-69 balų 0 0 0 

50-59 balų 0 0 3 (50%) 

Mažiau 50 balų 4 (80%) 0 1 (16,7%) 

Neišlaikė 0 0 0 

 

Analizuojant istorijos VBE rezultatus, stebimas didėjantis laikiusiųjų skaičius. 2018-2019 m. m. tik 

2 mokiniai laikė istorijos VBE, tačiau tie patys 2 mokiniai į egzamino laikymą neatvyko. 2019-2020 m. m. 

istorijos egzaminą pasirinko net 8 mokiniai, tačiau 2 iš jų neatvyko. Šiais mokslo metais net 3 mokiniai 

surinko 50-59 balų ir net 2 mokiniai surinko 70-89 balų. 

Biologija (VBE) 
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  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 49) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 32,1) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 6 (5%) 7 (6,5%)/6 (5,6%) 7 (10,1%)/6 (8,7%) 

Neatvyko 3 1 1 

100 balų 0 0 0 

90-99 balų 0 0 0 

80-89 balų 1 (16%) 0 0 

70-79 balų 0 0 0 

60-69 balų 2 (33%) 0 1 (16,7%) 

50-59 balų 0 1 (16,7%) 0 

Mažiau 50 balų 3 (50%) 5 (83,3%)  5 (83,3%)  

Neišlaikė 0 0 0 

 

Vertinant biologijos VBE rezultatus, stebimas stabilus biologijos VBE pasirinkusių mokinių skaičius. 

Tačiau, jeigu 2017-2018 m. m. į biologijos VBE neatvyko 3 mokiniai, tai 2018-2019 m. m. neatvyko 1 ir  

2019-2020 m. m. – vienas mokinys. 2017-2018 m. m. vienas mokinys biologijos VBE surinko 80-89 balus. 

Didžiausia dalis mokinių (nuo laikiusių biologijos VBE) surinko mažiau, nei 50 balų 2018-2019 m. m. 

tačiau, svarbu pastebėti, kad visu analizuojamu laikotarpiu, pusė (2017-2018 m. m.) arba didesnė dalis 

biologijos VBE surenka mažiau nei 50 balų.  

Chemija (VBE) 

 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 48) 

2018-2019m.m.  

(107 m.) 

(vid. 28) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 1 (0,83%) 1 (0,93%) 1 (1,4%) 

Neatvyko 0 0 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 0 0 

Mažiau 50 balų 1 (100%) 1 (100%) 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 

Analizuojant chemijos VBE rezultatus, stebima, kad 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. po vieną 

mokinį rinkosi laikyti minėtą egzaminą. Tiek vienais, tiek kitais metais, egzaminą laikę mokiniai surinko 

mažiau, nei 50 balų. 2019-2020 m.m. vienas mokinys pasirinko šį egzaminą, tačiau į jį neatvyko. 

Fizika (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 24\28) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 63) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 6 (5%) 2 (1,9%)/1(0,93%) 2 (2,9%)/1 (1,4%) 

Neatvyko 0 1 1 
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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 (100%) 0 

50-59 balų 1 (16%) 0 1 (100%) 

Mažiau 50 balų 4 (66,6%) 0 0 

Neišlaikė 1 (16%) 0 0 

 

Fizikos VBE 2017-2018 m. m. laikė didžiausias mokinių skaičius (6 mokiniai), lyginant su kitais 

analizuojamais metais. Minėtais metais nebuvo į egzaminą neatvykusių mokinių, kas buvo būdinga 2018-

2019 m. m. bei 2019-2020 m.m. Tačiau 2017-2018 m. m. buvo daugiausiai mokinių (66 proc.) fizikos VBE 

surinkusių mažiau nei 50 balų. 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 tokių mokinių nebuvo.  

Informacinės technologijos (VBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

(vid. 26\ 39) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 33,2) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 3 (2,5%) 7 (6,5%)/5 (4,7%) 4 (5,8%)/2 (2,9%) 

Neatvyko 0 2 (1 neleista laikyti) 2 

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 1 (33,3%) 1 (20%) 0 

Mažiau 50 balų 1 (33,3%) 4 (80%) 2 (100%) 

Neišlaikė 1 (33,3%) 0 0 

 

Analizuojant informacinių technologijų VBE rezultatus, matome, kad 2018-2019 m. m. daugiausiai 

mokinių rinkosi šios srities egzaminą. Tuo pačiu 2018-2019 m. m. buvo daugiausiai mokinių, lyginant su 

ankstesniais metais neatvykusių į egzaminą (1 mokiniui egzamino laikyti nebuvo leista). Didžioji dauguma 

(80 proc.) 2018-2019 m. m. egzaminą laikiusių asmenų surinko mažiau nei 50 balų. 2017-2018 m. m. vienas 

egzaminą laikęs mokinys jo neišlaikė.  

 

Lietuvių kalba ir literatūra (MBE) 

 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

2018-2019 m.m.  

(107 m.) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 78 (65%) 81 (75,5%)/70 (65,4%) 43 (62%)/ 40 (58%) 

Neatvyko 12 11 3 

10  5 (6,4%) 2 (2,9%) 1 (2,5%) 

9  7 (8,9%) 4 (5,7%) 7 (17,5%) 

8 10 (12,8%) 12 (17,1%) 6 (15%) 

7 13 (16,6%) 16 (22,9%) 10 (25%) 
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6 17 (21,8%) 18 (25,7%) 8 (20%) 

5 10 (12,8%) 11 (15,7%) 2 (5%) 

4 16 (20,5%) 6 (8,6%) 4 (10%) 

Neišlaikė 0 1 (1,4%) 2 (5 %) 

Lietuvių kalbos ir literatūros MBE daugiausiai mokinių pasirinko 2017-2018 m. m. (120 mokinių). 

Lyginant 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m.m. pastebėtas  pasirinkusiųjų skaičiaus 

kitimas. Tačiau ženkliai sumažėjo neatvykusiųjų į egzaminą skaičius.  2017-2018 m. m. išsiskiria mokinių, 

lietuvių kalbos ir literatūros MBE išlaikiusių puikiai ar labai gerai skaičiumi. 2019-2020 m. m. išsiskiria 

didžiausiu egzamino neišlaikiusių mokinių skaičiumi (2 mokiniai). 

Rusų kalba (gimtoji) (MBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 9) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 12 (10%) 3 (2,8%) 9 (13%) / 6 (8,7%) 

Neatvyko 0 0 3 

10  4 (33,3%) 1 (33,3%) 4 (66,6%) 

9  2 (16,6%) 1 (33,3%) 0 

8 4 (33,3%) 1 (33,3%) 2 (33,3%) 

7 0 0 0 

6 1 (8,3%) 0 0 

5 0 0 0 

4 1 (8,3%) 0 0 

Neišlaikė 0 0 0 

 

2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. puikiai rusų kalbos (gimtosios) MBE išlaikė kas trečias 

egzaminą pasirinkęs mokinys (33 proc.), o 2019-2020 m.m. net (66,6 proc.) 65 egzamin1 i6laik4 puikiai. 

Visu analizuojamu laikotarpiu nebuvo mokinių, neišlaikiusių rusų kalbos (Gimtosios) MBE. 2019-2020 

m.m. 3 mokiniai neatvyko į rusų kalbos egzaminą 

Menai (MBE) 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 8,9) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 50 (41,6%) 66 (61,6%)/ 52(48,6%) 34 (49,3%)/20 (29%) 

Neatvyko 12 14 14 

10  10 (20%) 21 (40,4%) 5 (25%) 

9  12 (24 %) 13 (25 %) 4 (20%) 

8 21 (42%) 15 (28,8%) 8 (40%) 

7 4 (8%) 2 (3,8%) 2 (10%) 

6 0 0 1 (5%) 

5 0 0 0 

4 0 0 0 

Neišlaikė 0 0 0 
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Analizuojamu laikotarpiu, 2017-2018 m. m. stebimas didžiausias menų MBE pasirinkusių mokinių 

skaičius (120 mokinių). Lyginant su ankstesniais metais į pasirinktą egzaminą šiemet neatvyko tiek pat 

mokinių (14 mokinių). 2018-2019 m. m. išsiskiria didžiausia egzaminą pasirinkusių mokinių dalimi, 

išlaikiusių puikiai (10 balų) bei labai gerai (9 balai). Analizuojamu laikotarpiu stebimas menu MBE 

egzaminų rezultatų pagerėjimas, lyginant su 2017-2018 m. m. bei 2018-2019, kadangi daugiau mokinių 

buvo vertinami puikiai bei labai gerai. Tačiau 2019-2020 m.m. tik 9 mokiniai buvo įvertinti puikiai ir labai 

gerai bei 8 mokiniai – gerai. Reikia pastebėti, kad ženkliai sumažėjo abiturientų skaičius lyginant 2012-

2018 m.m bei 2019-2020 m.m. iš 120 mokinių nukrito iki 69 mokinių. 

Technologijos MBE 

  2017-2018 m. m. 

(120 m.) 

2018-2019m.m. 

(107 m.) 

(vid. 6,9) 

2019-2020 m.m. 

(69 m.) 

Laikė 13 (10%) 15 (14%)/12 (11,2%) 15 (21,7%)/9 (13%) 

Neatvyko 10 3 6 

10  1 (7,7%) 0 0 

9  5 (38,5%) 2 (16,7%) 7 (77,8%) 

8 0 0 1 (11,1%) 

7 4 (30,8%) 5 (41,7%) 0 

6 0 5 (41,7%) 1 (11,1%) 

5 1 (7,7%) 0 0 

4 2 (15,4%) 0 0 

Neišlaikė 0 0 0 

Analizuojamu laikotarpiu, nei vieni metai neišsiskiria didžiausiu technologijų MBE pasirinkusių 

mokinių skaičiumi.  Tačiau 2017-2018 m.m. daugiausiai mokinių (10 mokinių) į pasirinktą egzaminą 

neatvyko. Jeigu 2017-2018 m. m. buvo mokinių egzaminą išlaikiusių puikiai (10 balų) tai 2018-2019 m. 

m. ir 2019-2020 m.m. tokių mokinių nebuvo. 2018-2019 m. m. beveik kas antras mokinys egzamine buvo 

vertintas 6-7 balais. O 2019-2020 metais labai gerai buvo įvertinti 7 mokiniai. 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai, 2019 m. dalyvavę nacionaliniame mokymosi 

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

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. 2020 metais NMPP nevyko dėl pasaulinės pandemijos COVID – 19. 

6 klasės mokinių NMPP  rezultatai: 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) - matematika 
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 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 

8 klasės mokiniai pirmą kartą dalyvavo  e-NMPP . 

Mokiniai atliko matematikos ir gamtos mokslų e-testus. 

Mokinių rezultatai išliko panašūs, kaip ir 2018 metais. 

    Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo 

skyriuje 2019 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. 

mokinių, mokinių akademinės žinios silpnos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros PUPP bendras 

vidurkis „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  (%) 2018 ir 2019 metais: 

1. 2018 m.   2. 2019 m. 

PUPP lietuvių kalba ir literatūra, vidutiniškai surinktų taškų dalis (%) 2018 ir 2019 metais išliko ta pati: 
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2020 metais PUPP nevyko dėl pasaulines pandemijos COVID-19 

 

 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių metiniai pasiekimai: 

 2017-2018 m.m. 2018-2019 m.m. 2019-2020 m.m. 

Pažangių 

mokinių dalis 

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

113 

96% 

29 

100% 

122 

98% 

33 

100% 

127 

98% 

34 

100% 

Nepažangių 

mokinių dalis 

5 

4% 

0 3 

2,4 % 

0 2 

1,5% 

0 

Aukščiausiu 

lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

0 0 0 0 0 0 

Pagrindiniu 

lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

4 

3% 

0 3 

2,4% 

0 6 

4,6% 

0 

Patenkinamu 

lygiu 

besimokančių 

mokinių dalis 

109 

92% 

29 

100% 

119 

95,2% 

33 

100% 

121 

93,7% 

34 

100% 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

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

1. Reikia pakeisti tualetuose tupyklas 

(4 vnt.)  į klozetus. 

2.Tikslinga atlikti vandentiekio, 

kanalizacijos ir šildymo sistemos 

rekonstravimo darbus. 

3. reikia remontuoti nuo 1966 

kapitaliai neremontuotas valgyklos 

virtuvės patalpas. 

 

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. 

 



 

27 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (V. Krėvės pr. 50): 
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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. 
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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 pasenę. Siekiant 

užtikrinti vaikų saugumą 

pasivaikščiojimo metu, būtina 
renovuoti lauko aikštelių takelius 

200 m2
,  renovuoti dvejų pavėsinių 

sienas ir dangą. 
3.  

 

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

remont
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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 
2020 metų gimnazijos metinis biudžetas. 

Eil.Nr. Lėšų panaudojimas Suma, Eurais 

1. Mokymo lėšos:  

Mokytojų atlyginimams, SoDrai 2428019,79 

Naujiems vadovėliams 13391,46 

Mokymo priemonėms 115865,97 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui 1445 

Moksleivių pažintinei veiklai ir prof. konsultavimui 7156,57 

Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos 51700 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 59053,69 

Viso: 2676632,48 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos:  

Darbuotojų atlyginimams, SoDrai 456750,87 

Komunalinių ir ūkinių išlaidų apmokėjimui 62662,83 

Inventoriaus ir pastatų remontui 17903,34 

Moksleivių pavėžėjimui 13775,80 

Kitoms prekėms, spaudiniams 8769,08 

Apsaugos paslaugos 1484,87 

Kitoms paslaugoms 14340,69 

Nuoma  ilgalaikio turto  7199,92 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 2359 

Viso: 585246,40 

3. Lėšos, gautos iš gimnazijos ūkinės veiklos:  

Patalpų nuomos 

Už paslaugas 

32048,72 

33003,46 

NEC 3435,55 

Projektų lėšos ES 158407,20 

Viso: 243576,15 



 

 

30 

 

Eil.Nr. Lėšų panaudojimas Suma, Eurais 

4 Parama iš rėmėjų:  

2 % iš VMI 18446,58 

Tėvų parama 17100 

Viso: 31605,03 

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

tenkinimui. 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2020 12 31. 

Eil.nr. 
Kreditorinio įsiskolinimo 

pavadinimas 

Kreditorinio įsiskolinimo suma, 

tūkst. Eurų 

1 Darbo užmokesčio 0 

2 Sodra 0 

3 Komunalinės paslaugos 5,4 

4 Ryšių paslaugos 0 

5 Prekės 0,4 

6 Ilgalaikio turto remontas 0 

7 Kvalifikacijos kėlimas 0 

8 Kitos paslaugos 1,1 

9 Pavėžėjimai 0,3 

 

Paramos lėšų ir 2% panaudojimas. 

Eil.nr. Gauta, Eurais Panaudota, Eurais Paskirtis 

 Likutis 2020 01 01 –  145296,89 € 

1. 
 10901,68 

Ūkinės prekės gimnazijos remontui, 

priežiūrai 

2.  2082,09 Paslaugos 

Likutis 2020 12 31 –  168354,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 
Gimnazijos centrinis pastatas, Vytauto pr. 50 

1 2020 metų 

tikslas 

Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas rezultatas 

Vadovaujantis 

šiuolaikinės 

pamokos 

organizavimo 

principais 1% 

pagerinti 

mokinių 

pasiekimų 

kokybę ir 

pažangą 

Kis NMPP, PUPP ir BE 

rezultatai: 1.NMPP rašymo, 

skaitymo, matematikos, 

gamtos mokslų rezultatai: 

1.1.NMPP 4 klasių testų 

rezultatai: matematikos 

aukštesniojo lygmens 

rezultatai pasiekė 57 proc. 

mokinių, rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo 

lygmens pasiekė 14 proc., o 

pasaulio pažinimo 

aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 76 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 57 proc. mokinių. 

 

1.2. klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos 

aukštesniojo lygmens 

rezultatai pasieks 25 proc., 

skaitymo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 15 proc., 

rašymo testų rezultatai 

aukštesniojo lygmens pasieks  

14 proc. 

 

1.3. 8 klasių standartizuotų 

testuose 2019 m.  mūsų 

mokiniai nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių 

pagrindinė išsilavinimo dalis 

sieks 86 proc. 
STRAPIO rodiklio 

I.02.01.01.123.1. „Išlaikiusių 

matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje 

7-10 balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių skaičiaus“ 

planinė reikšmė 16 proc. 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro 10-okų skaičiaus“ 

sieks 86 proc. 

Vyko kryptingas 

visos gimnazijos 

bendruomenės 

darbas taikant 

paveikias 

priemones 

ugdymo kokybei 

gerinti, t. y. 

pamokos  

organizavimą, 

sistemingas 

diagnostinių testų 

rašymas, 

sisteminga 

asmeninės 

pažangos 

stebėsena, 

pamokos kokybės 

analizė, pagalbos 

mokytis teikimas, 

Mokinių tinkamas 

ir tikslingas 

egzaminų 

pasirinkimas. 

NMPP rašymo, 

skaitymo, 

matematikos, 

gamtos mokslų 

rezultatai: 

nevyko. 

PUPP nevyko. 

STRAPIO 

rodiklio „Įgijusių 

pagrindinį 

išsilavinimą dalis 

nuo bendro 10-

okų skaičiaus“ 

siekė 100 proc. 

STRAPIO 

rodiklio 

I.02.01.01.128.4. 

„Abiturientų, 

išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. 

NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai: 

1.1.NMPP 4 klasių testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens 

rezultatai pasiekė 57 proc. mokinių, 

rašymo testų rezultatai aukštesniojo 

lygmens pasiekė 14 proc., o pasaulio 

pažinimo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasiekė 76 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasiekė 

57 proc. mokinių. 

1.2. 6 klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos aukštesniojo 

lygmens rezultatai pasieks 25 proc., 

skaitymo aukštesniojo lygio rezultatai 

pasieks 15 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens 

pasieks  14 proc. 

1.3. 8 klasių standartizuotų testuose 

2019 m.  mūsų mokiniai nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių pagrindinė 

išsilavinimo dalis sieks 87 proc. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.123.1. 

„Išlaikiusių matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus“ planinė 

reikšmė 17 proc. 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą dalis nuo 

bendro 10-okų skaičiaus“ sieks 87 

proc. 

3.IV gimn. kl. 84% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą surinkdami 36-79 

balus. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.128.4. 

„Abiturientų, išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 

36 iki 100 balų, dalis nuo bendro 

pasirinkusiųjų skaičiaus“ sieks 29 

proc. 
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3.IV gimn. kl. 83% mokinių 

išlaikys valstybinį lietuvių 

kalbos ir literatūros brandos 

egzaminą surinkdami 36-79 

balus. 

STRAPIO rodiklio 

I.02.01.01.128.4. 

„Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir lit. valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų, 

dalis nuo bendro 

pasirinkusiųjų skaičiaus“ 

sieks 28 proc. 

STRAPIO rodiklio 

I.02.01.01.150.1. „Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą dalis nuo 

bendro abiturientų skaičiaus“ 

sieks 87 proc. 

 

 

4. Šiuolaikinės pamokos lygis 

pagal pamokos stebėjimo 

kriterijus pakils iki 2,3 balo 

vadovaujantis NMVA 

iškeltais pamokos vertinimo 

aspektais. Šiuolaikiškai 

organizuojamų pamokų bus 

ketvirtadalis iš stebėtų 

administracijos pamokų. 

 

valstybinį 

egzaminą nuo 36 

iki 100 balų, dalis 

nuo bendro 

pasirinkusiųjų 

skaičiaus“ siekė 

33,3 proc. 

STRAPIO 

rodiklio 

I.02.01.01.150.1. 

„Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą dalis 

nuo bendro 

abiturientų 

skaičiaus“ siekė 

81 proc. 

 

 

 

 

 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.150.1. 

„Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis 

nuo bendro abiturientų skaičiaus“ 

sieks 88 proc. 

4. Šiuolaikinės pamokos lygis pagal 

pamokos stebėjimo kriterijus pakils 

iki 2,4 balo vadovaujantis NMVA 

iškeltais pamokos vertinimo 

aspektais. Šiuolaikiškai 

organizuojamų pamokų bus trečdalis 

iš stebėtų administracijos pamokų. 

    

Komentaras: 

Vyko kryptingas visos gimnazijos bendruomenės darbas taikant paveikias priemones ugdymo kokybei gerinti, 

t. y. pamokos organizavimą, sistemingas diagnostinių testų rašymas, sisteminga asmeninės pažangos stebėsena, 

pamokos kokybės analizė, pagalbos mokytis teikimas, Mokinių tinkamas ir tikslingas egzaminų pasirinkimas. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.128.4. „Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 

iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus“ siekia 33,3 proc., buvusi planinė – 35 proc. STRAPIO 

rodiklio I.02.01.01.130.3. „Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius“ planuota 9, pasiekta – 9. STRAPIO 

rodiklio I.02.01.01.150.1. „Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus“ planuota 75 

proc., pasiekta – 81 proc. STRAPIO rodiklio „Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 

skaičiaus“ planuota – 70 proc., pasiekta – 86 proc. 

 

 
Gimnazijos centrinis pastatas, Vytauto pr. 50 

2 2020 metų 

tikslas 

Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Stiprinti 

bendruomenės 

partnerišką, 

kūrybišką 

ugdymąsi 

1.Vaiko savijautą labai gerai ir 

gerai vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis sieks 

65 proc. 

Kuriama saugi ir palanki 

mokymuisi aplinka, 

įtakojanti kiekvieno 

bendruomenės nario 

1.Vaiko savijautą labai 

gerai ir gerai vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalis sieks 85 proc. 
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siekiant 

pozityvaus 

mikroklimato 

gimnazijoje 

2. Įstaigoje užfiksuotas 

patyčių ir smurtą patyrusių 

mokinių (vaikų) skaičius bus 

mažesnis nei 19. 

3.50 proc. klasių vadovų 

taikys socialinių ir emocinių  

mokinių kompetencijų 

ugdymo metodų mokymuose 

„LIONS QUEST įgytas 

žinias.  

4.65 proc. įstaigos 

bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į 

gimnazijos suplanuotas 

veiklas ir tai pagerins 

gimnazijos mikroklimatą, tuo 

pačiu gerės mokinių 

mokymosi pasiekimai bent 2 

proc. 

 

asmenybės augimą ir brandą, 

gerą socialinį ir emocinį 

mikroklimatą. Tėvai 

visapusiškai įvairiais 

lygmenimis informuojami 

apie vykstančias veiklas ir 

galimybes prisidėti prie 

veiklų įgyvendinimo. 

Gimnazija sąmoningai 

išnaudoja ir formuoja ryšį, 

egzistuojantį tarp gimnazijos 

bei klasės mikroklimato iš 

vienos pusės ir mokinių 

gebėjimo mokytis bei siekia 

pasiekimų iš kitos pusės. 

Mažėja patyčių ir smurto 

atvejų skaičius. 

 

 

 

 

2. Įstaigoje užfiksuotas 

patyčių ir smurtą patyrusių 

mokinių (vaikų) skaičius 

bus mažesnis nei 15. 

3.75 proc. klasių vadovų 

taikys socialinių ir 

emocinių  mokinių 

kompetencijų ugdymo 

metodų mokymuose 

„LIONS QUEST įgytas 

žinias.  

4.70 proc. įstaigos 

bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į 

gimnazijos suplanuotas 

veiklas ir tai pagerins 

gimnazijos mikroklimatą, 

tuo pačiu gerės mokinių 

mokymosi pasiekimai bent 

2 proc. 

 

 

 

    

Komentaras: 

Kuriama saugi ir palanki mokymuisi aplinka, įtakojanti kiekvieno bendruomenės nario 

asmenybės augimą ir brandą, gerą socialinį ir emocinį mikroklimatą. Tėvai visapusiškai įvairiais lygmenimis 

informuojami apie vykstančias veiklas ir galimybes prisidėti prie veiklų įgyvendinimo. 

Gimnazija sąmoningai išnaudoja ir formuoja ryšį, egzistuojantį tarp gimnazijos bei klasės mikroklimato iš 

vienos pusės ir mokinių gebėjimo mokytis bei siekia pasiekimų iš kitos pusės. 2020 m. labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą mokykloje vertinančių tėvų dalis 85 proc. Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių tėvų dalis 

siekė 65 proc. Turiningai ir prasmingai praleistą laiką mokykloje vertina gerai ir labai gerai 85 proc. mokinių. 

 

Gimnazijos centrinis pastatas, Vytauto pr. 50 

3 2020 metų tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Užtikrinti 

kokybišką ugdymą, 

atitinkantį 

kiekvieno vaiko 

vystymosi raidą 

įtraukiant tėvus į 

ugdymo procesą 

(ikimokyklinis – 

priešmokyklinis 

ugdymas Vytauto 

pr. 50 – A. 

Mickevičiaus g. 

54). 

30% tėvų dalyvaus 

organizuotose veiklose, 

siūlys idėjas ugdymo 

procesui gerinti. 

70% įstaigos pedagogų 

įgyvendina patirtinio 

ugdymo metodus įstaigoje, 

stiprinant vaiko sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

ugdymosi motyvaciją. 

 

35% tėvų dalyvaus 

organizuotose veiklose, 

siūlys idėjas ugdymo 

procesui gerinti. 

75% įstaigos pedagogų 

įgyvendina patirtinio 

ugdymo metodus įstaigoje, 

stiprinant vaiko sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

ugdymosi motyvaciją. 

 

50% tėvų dalyvaus 

organizuotose veiklose, 

siūlys idėjas ugdymo 

procesui gerinti. 

90% įstaigos pedagogų 

įgyvendina patirtinio 

ugdymo metodus įstaigoje, 

stiprinant vaiko sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

ugdymosi motyvaciją. 

Komentaras: 
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Covid-19 apsunkino tėvų dalyvavimą veiklose, tačiau net ir nuotolinis ugdymas nesutrukdė tėvams pateikti įdėjų ir 

pasiūlymų. Įstaigos pedagogai (75 prc.) įgyvendina patirtinio ugdymo metodus įstaigoje, stiprinant vaiko sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymosi motyvaciją. 

 

4 2020 metų tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Užtikrinti mokinių 

saugumą, diegiant 

papildomas 

apsaugos 

priemones, 

atnaujinant 

gimnazijos įvairias 

erdves valstybės, 

savivaldybės ir 

gimnazijos lėšomis. 

Bus įgyvendintos 50% visų 

priemonių. 

Įgyvendintos 95 procentai 

visų priemonių. 

Bus įgyvendintos 95% visų 

priemonių. 

Komentaras: 

Vytauto pr. 50: 

Suremontuoti: 

Planuoti kabinetai: 1A, 1B, 1C, 1D; 

Papildomai, virš plano: 3B, muzikos, 2D, kūno rengybos, sporto salės berniukų persirengimo kambarys ir 

dušinė, maisto gamybos technologijų kabinetas. Įrengti atskiri 2 logopedų kabinetai. Nušlifuotas ir naujai 4 

kartus nulakuotas aktų salės grindų parketas. (valstybės lėšos). 

Vietoje senos rūbinės patalpos įrengta Šokio salė, kurioje atliktas remontas, paklotos grindys, įrengti veidrodžiai, 

pakabintas kompiuterinis projektorius, ekranas, įrengta šiuolaikinė oro rekuperacijos  sistema. (valstybės lėšos) 

Įrengtos 16 vaizdo stebėjimų kamerų (aktų ir sporto salėse, laiptinėse prie tualetų, valgykloje, kūno rengybos 

salėse). 

Nupirktos metalinės daiktų saugojimo dėžės pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentro mokiniams. 

Atlikti virtuvės projektavimo darbai. 

Neįgyvendinta dėl COVID 19 pasaulinės pandemijos - Priestato senų durų keitimas aliuminio konstrukcijos 

durimis. 

Projektavimo darbai: Lauko sporto aikštyno pertvarkymas ir įrengimas; Lietaus kanalizacijos įrengimo darbai. 

Lauko sporto aikštyno atnaujinimo – įrengimo darbai (krepšinio aikštelės dangos keitimas ir dangos įrengimas 

po žaidimo aikštelėmis). 

Vietoje neįgyvendintų darbų ir pirkimų, atsižvelgiant į esamą pandemijos situaciją: 

Atliktas 6 senųjų sporto salės langų keitimas naujaisiais su automatiniu atidarymu, kad galima būtu vėdinti 

sporto salės patalpą (spec. lėšos). 

Pagalbos specialistų kabinete įrengta atskira su gera garso izoliacija, privati individualios pagalbos mokiniams 

patalpa (spec. lėšos). 

Pakeista viena tupykla sporto salės berniukų rūbinėje klozetu. (spec. lėšos). 

Pakeisti senieji baldai maisto gamybos technologijų kabinete naujaisiais ir technologijų pamokų organizavimui 

reikalinga buitinė technika (indaplovė, dvi kaitlentės, dvi orkaitės) (ML). 

Įrengtos siuvimo pamokų organizavimo vietos (3 vnt.) (ML). 

Nupirkta 40 vnt. kompiuterinių vaizdo kamerų, 40 vnt. ausinių nuotolinio ugdymo organizavimo 

tikslais.(ML). 

Nupirktos išmaniosios lentos 75 colių įstrižainės (4 vnt.) (ML) 

Informacinių technologijų kabinetui nupirkti 14 vnt. naujų šiuolaikinių personalinių kompiuterių. ((ML). 

Nupirkti 7 nauji spausdintuvai, 2 kopijavimo aparatai (Vytauto pr. 50 ir V. Krėvės pr. 50). (ML). 

Papildomai įrengti LED šviestuvai konferencijų salėje (12 vnt.). (spec. lėšos). 

Iki 2020 m. liepos 1 d. užtikrinant sklandų brandos egzaminų organizavimą valstybės lėšomis aktų salėje 

įrengti 6 kondicionieriai.  
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Iki 2020 m. gruodžio 1 d. užtikrinant ateityje sklandų brandos egzaminų organizavimą valstybės lėšomis aktų 

salėje įrengti 16 kondicionierių 3 – jo aukšto kabinetuose. 

Vietoje senų lauko sporto priemonių įrengta nauja sporto kliūčių aikštelė. (ML).  

Administraciniame kabinete įrengtas kondicionierius (spec. lėšos). 

Sporto salėje įrengtos krepšinio lentų apatinės apsaugos ir sporto salės perskyrimo – dalinimo tinklas su 

automatiniu nuleidimu ir pakėlimu (ML). 

Prie gimnazijos sporto salės, lauke, Vytauto prospekte vietoje seno, fiziškai ir morališkai nusidėvėjusio asfalto 

įrengtos šiuolaikinės plytelės. (Savivaldybės lėšos). 

Nupirkti Robotikos būrelio LEGO priemonės (ES); 

 

V .Krėvės pr. 50: 

Lietaus nuotekų vamzdyno remontas po pastatu; 

Pagrindinių Elektros skydinių bei saugiklių įvertinimas ir remontas; 

Atlikus Antro bei trečio aukštų saugiklių ir instaliacinių dėžių apžiūrą nustatyta, kad situacija gera ir keisti 

saugiklių nereikia 

Pakeistas šilumos punkto valdiklis; 

Suremontuotas 210 kabinetas. (Maisto ir siuvimo technologijos). Lubų, sienų ir grindų dangos atnaujinimas. 

Šviestuvų bei elektros instaliacijos keitimas. 

Atliktas 313 (trečio aukšto berniukų wc) remontas, wc pertvaroms.  

Atliktas pradinių klasių wc remontas. Pertvarų suremontuotos. Panaikintas perteklinis esamų praustuvų 

skaičius, berniukams.  

Atliktas valgyklos kosmetinis remontas, grindų dažymas. Įgytos naujos kėdės. 

Įrengtos naktinio matymo vaizdo kameros aplink gimnazijos pastatą.  

Atliktas 1 – kų kabineto remontas; 

Neplanuoti darbai: 

Pakeisto senos šaligatvio plytelės naujomis trinkelėmis nuo miesto šaligatvio iki centrinio įėjimo (Valstybės 

lėšos); 

Atliktas krepšinio sporto salės lubų ir sienų remontas (Valstybės lėšos); 

Sumontuota 10 kondicionierių mokomųjų dalykų kabinetuose pietinėje pusėje (Valstybės lėšos); 

Atnaujinta pagrindinės laiptinės grindų danga (spec. lėšos); 

Pakeisti senieji krepšinio lankai naujais. Įrengtos naujos krepšinio lentų apsaugos. 

Neįgyvendinta: 

Nepatobulinta signalizacija 1 aukšte; 

Neparengtas tvoros įrengimo projektas. Vyko konsultacijos. Pastatą valdo 4 juridiniai vienetai. Sklypo 

atsidalinimo klausimą sprendžia atsakingos institucijos. 

 

A. Mickevičiaus g. 54. 

Įgyvendintos tokios planinės priemonės: 

Aktų salėje įrengtos (pakabintos) šiuolaikinės užuolaidos (ML); 

Atliktas logopedo kabineto kapitalinis remontas (spec. lėšos). 

Įrengta nauja sandėliavimo patalpa (atliktas remontas, įrengti stelažai) (spec. lėšos); 

Pakeistos 8 senos, visiškai nusidėvėjusios medinės duris naujomis stiklinėmis (spec. lėšos); 

Atliktas 2 metų vaikų grupės žaidimo, miegamojo, rūbinės patalpų remontas (spec. lėšos); 

Įgytos naujos vaikų drabužių saugojimo spintelės (ML). 

Neįgyvendintos: 

Lauko vaizdo kamerų įrengimas; 

Kiemo takų naujų trinkelių įrengimas; 

Pavėsinių remontas ir guminės dangos jose įrengimas; 

Vyko viešų patalpų kosmetinis remontas pagal būtinybę. 

Atlikta virš plano: 

Aktų salėje įrengti nauji baldai vaikų ugdymo priemonės laikyti (ML); 
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1 – ių metų lopšelio grupės vaikų miegamojo remontas, direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams kabineto 

remontas (spec. lėšos); 

2 metų vaikų grupėje įrengti nauji baldai vaikų ugdymo priemonės laikyti (ML); 

Nupirktas naujas vaikų lauko žaidimo kompleksas. (ML). 

Pakeista senoji tvoros dalis A. Mickevičiaus 54. Įrengta nauja, su automatiniais vartais ir atskirais varteliais. 

(Savivaldybės lėšos). 

 

Šio tikslo įgyvendinimą vertinu labai gerai. 

 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius, V. Krėvės pr. 50 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Vadovaujantis 

šiuolaikinės 

pamokos 

organizavimo 

principais 1% 

pagerinti mokinių 

pasiekimų kokybę 

ir pažangą 

Kito NMPP, PUPP ir BE 

rezultatai: 1.NMPP rašymo, 

skaitymo, matematikos, gamtos 

mokslų rezultatai: 

1.1.NMPP 4 klasių testų 

rezultatai: matematikos 

aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasiekė 57 proc. mokinių, 

rašymo testų rezultatai 

aukštesniojo lygmens pasiekė 14 

proc., o pasaulio pažinimo 

aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 76 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 57 proc. mokinių. 

1.2. klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos 

aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasieks 25 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai 

pasieks 15 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens 

pasieks  14 proc. 

1.3. 8 klasių standartizuotų 

testuose 2019 m.  mūsų mokiniai 

nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių 

pagrindinė išsilavinimo dalis 

sieks 86 proc. 

3. IV gimn. kl. 83% mokinių 

išlaikys valstybinį lietuvių 

kalbos ir literatūros brandos 

egzaminą surinkdami 36-79 

balus. 

4. Šiuolaikinės pamokos lygis 

pagal pamokos stebėjimo 

kriterijus pakils iki 2,3 balo 

vadovaujantis NMVA iškeltais 

pamokos vertinimo aspektais. 

Šiuolaikiškai organizuojamų 

Įgyvendinta 67 proc. 

numatytų tikslui 

pasiekti priemonių. 

12,5 proc. (stebėta 40 

pamokų) pamokų 

užfiksuota 

šiuolaikinės pamokos 

aspektų (5-iose 

pamokose). 

(gimnazijos skyriaus 

mokytojų posėdis 

2020-08-27 Nr.11). 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos 

mokslų rezultatai: 

1.1.NMPP 4 klasių testų 

rezultatai: matematikos 

aukštesniojo lygmens 

rezultatai pasiekė 57 proc. 

mokinių, rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo 

lygmens pasiekė 14 proc., o 

pasaulio pažinimo 

aukštesniojo lygio 

rezultatai pasiekė 76 proc., 

skaitymo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasiekė 57 proc. 

mokinių. 

1.2. klasių standartizuotų 

testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo 

lygmens rezultatai pasieks 

25 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 15 proc., 

rašymo testų rezultatai 

aukštesniojo lygmens 

pasieks  14 proc. 

1.3. 8 klasių standartizuotų 

testuose 2019 m.  mūsų 

mokiniai nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių 

pagrindinė išsilavinimo 

dalis sieks 87 proc. 

3. IV gimn. kl. 84% 

mokinių išlaikys valstybinį 

lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą 

surinkdami 36-79 balus. 

4. Šiuolaikinės pamokos 

lygis pagal pamokos 

stebėjimo kriterijus pakils 
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pamokų bus ketvirtadalis iš 

stebėtų administracijos pamokų. 

 

iki 2,4 balo vadovaujantis 

NMVA iškeltais pamokos 

vertinimo aspektais. 

Šiuolaikiškai 

organizuojamų pamokų bus 

trečdalis iš stebėtų 

administracijos pamokų. 

Komentaras: Dėl šalyje paskelbto karantino NMPP ir PUPP nevyko. 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1. Stiprinti 

bendruomenės 

partnerišką, 

kūrybišką 

ugdymąsi siekiant 

pozityvaus 

mikroklimato 

gimnazijoje 

1.Vaiko savijautą labai gerai ir 

gerai vertinančių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalis sieks 65 proc. 

2. Įstaigoje užfiksuotas patyčių ir 

smurtą patyrusių mokinių 

(vaikų) skaičius bus mažesnis 

nei 19. 

3.50 proc. klasių vadovų taikys 

socialinių ir emocinių  mokinių 

kompetencijų ugdymo metodų 

mokymuose „LIONS QUEST 

įgytas žinias.  

4.65 proc. įstaigos 

bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į 

gimnazijos suplanuotas veiklas 

ir tai pagerins gimnazijos 

mikroklimatą, tuo pačiu gerės 

mokinių mokymosi pasiekimai 

bent 2 proc. 

 

Įgyvendinta 89 proc. 

numatytų tikslui 

pasiekti priemonių. 

Pasiektas minimalus 

lauktas rezultatas. 

Gimnazijos skyriuje 

užfiksuoti 3 smurto 

atvejai (VGK 

protokolai). 50 proc. 

klasių vadovų veda 

užsiėmimus klasėse 

pagal „LIONS 

QUEST“ programą. 

Pažangių mokinių 

dalis išliko stabili 

lyginant su 2019 m. ir 

sudarė 98,4 proc. 5-10 

klasių mokinių. 

Pagerėjo individualūs 

mokinių pasiekimai 2 

proc. : pagrindiniu 

lygiu besimokančių 

mokinių dalis 2019 m. 

sudarė  2,4 proc.,  

2020 m – 4,6 proc. 

(gimnazijos skyriaus 

mokytojų posėdis 

2020-08-27 Nr.11 

1.Vaiko savijautą labai 

gerai ir gerai vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalis sieks 85 proc. 

2. Įstaigoje užfiksuotas 

patyčių ir smurtą patyrusių 

mokinių (vaikų) skaičius 

bus mažesnis nei 15. 

3.75 proc. klasių vadovų 

taikys socialinių ir 

emocinių  mokinių 

kompetencijų ugdymo 

metodų mokymuose 

„LIONS QUEST įgytas 

žinias.  

4.70 proc. įstaigos 

bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į 

gimnazijos suplanuotas 

veiklas ir tai pagerins 

gimnazijos mikroklimatą, 

tuo pačiu gerės mokinių 

mokymosi pasiekimai bent 

2 proc. 

 

Komentaras: Dalis numatytų priemonių tikslui įgyvendinti neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Gimnazijos centrinis pastatas, Vytauto pr. 50. 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka    

3.1.1. Įranga ir priemonės   

3.5. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

i. Mokinių įsivertinimas    

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir  

pažanga  

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir  

pažanga  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas    
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4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas   

4.7. Kompetencija   

2.3.1. Asmenybės tapsmas   

4.1.2. Lyderystė 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra   

 

 
  

 

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

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti 

įstaigos veiklos aspektai 

4.8 – nuolatinis profesinis tobulėjimas 3.5 

2.2 – ugdymo planai ir tvarkaraščiai     

3.4 

4.7 – Kompetencija   3.2 

2.3 – orientavimasis į mokinių poreikius 

3.6 

2.4 – Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas  3.3 

2.8 – Vertinimas ugdymui 2.2 

1.2 – mokinio pasiekimai ir 

pažanga  2.1 

1.1 – asmenybės tapsmas     2.4 

2.9 – mokinių įsivertinimas  2.2 

2.6 – mokymasis      2.2 

 

1.2.  Mokinio pasiekimai 

ir  pažanga – 2.1 

2.9 – mokinių 

įsivertinimas  2.2 
 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
2019-2020 mokslo metais giluminio įsivertinimo metu buvo numatyta gilintis į šią tobulintiną sritį 1. 

Rezultatai Tema - Pasiekimai ir pažanga, Rodiklis 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir  pažanga –šią sritį Ugdymasis 

ir mokinių patirtys tema vertinimas ugdant rodiklis 2.4.1 Vertinimas ugdymui. Atlikta dokumentų  analizė – 

pažangumo anketa, kurią pildo mokiniai. TAMO statistika. Pažangos stebėjimas – klasių vadovų pildomi 

dokumentai kas mėnesį - kiek tėvai procentaliai analizuoja su savo vaikais jų pažangą. Klausimynas – 

Mokytojų apklausa dėl mokinių pasiekimų. Paaiškėjo, kad 5 aukščiausios vertės yra šios: dėmesys gimnazijos 

yra skiriamas mokinių kūrybingumo plėtojimui, kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų pažanga ir pastebima ir 

įvertinama, mūsų mokykla mokiniams teikia kokybišką išsilavinimą, Mokykloje yra tinkama informacijos 

apie mokinių rezultatus kaupimo sistema, dėmesys gimnazijos yra skiriamas mokinių kalbinio (gimtosios 

kalbos) raštingumo ugdymui. Nustatytos 5 žemiausios vertės: mokykloje yra veiksminga mokinių skatinimo 

sistema, mokiniai dalyvauja įvairiose organizacijose (skautų, maironiečių ir pan.), skiriamas pakankamas 

dėmesys metakognityvinių strategijų (įsiminimo, informacijos, atrankos, mąstymo būdų) mokymui, nuostatos 

prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ugdymui, mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. 51% 

apklaustųjų visiškai sutinka, kad kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų pažanga yra stebima ir vertinama (3-4 

balais įvertino 95 proc); 26% visiškai sutinka, kad mokinių pažymiai gerai atspindi pasiekimų kokybę (3-4 

balais įvertino 93 proc.); 34% visiškai sutinka, informacija apie gimnazijos mokinių mokymosi rezultatus yra 

tinkamai analizuojama (3-4 balais įvertino  92 proc.); 43% visiškai sutinka, kad gimnazijoje pakankamai 

skiriama dėmesio mokinių kalbinio (gimtosios kalbos) raštingumo ugdymui (3-4 balais įvertino 99 proc.); 

30% visiškai sutinka, kad gimnazijoje pakankamai skiriama dėmesio mokinių informacinės kultūros ir 

kompiuterinio raštingumo ugdymui (3-4 balais įvertino 95 proc); 39% visiškai sutinka, kad gimnazijoje 

pakankamai skiriama dėmesio mokinių mokinių visuomeninio aktyvumo plėtojimui; 30% visiškai sutinka, 

kad gimnazijoje pakankamai skiriama dėmesio mokinių bendro komandinio darbo gebėjimų ugdymui; 43% 

tolerancijos kitai nuomonei, kitai kultūrai, skirtingoms socialinėms grupėms ugdymui. Pasiūlymai: Tėvų 

įtraukimas į vaikų ugdymą; Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, kompetencijų didinimas; Mokytojo ir 

mokinio susitarimai dėl veiklos, tikslų ir kt.; Gerinti mokinių lankomumą; Atlikti mokinių atranką priimant į 

gimnaziją; Naujos mokymosi priemonės, šiuolaikiškos pamokos; Papildomi užsiėmimai gabiems mokiniams; 

Skirti dėmesio veiklos planavimui; Diferencijuoti užduotis; Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; Sukurti-

tobulinti mokinių skatinimo sistemą; Mokyti mokinius savarankiškumo, atsakomybės už savo veiksmus. 

73% tėvų sutinka, kad su jais mokytojai aptaria, jų vaiko mokymosi pasiekimus, artimiausius tikslus ir jų 

vaikui keliamus lūkesčius. 13% tėvų norėtų kad gimnazija pasitelktų kitokius tėvų informavimo būdus 

apie svarbius reikalus, numatytus susitikimus, renginius. 91% tėvų sutinka, kad gimnazija geranoriškai 

reaguoja į tėvų pateiktus klausimus, pastabas ar išsakytą kritiką. 3% apklaustų tėvų apgailestauja, kad 

neturi galimybių dalyvauti mokyklos gyvenime, renginiuose. Atlikus pažangos stebėjimo analizę teikiame 

šias rekomendacijas: Per klasės tėvų susirinkimus klasių vadovams aptarti tėvų pažangos stebėjimo rezultatus. 

Motyvuoti tėvus nuolatos stebėti vaikų pažangumą (TAMO dienynas, telefonas, glaudus bendradarbiavimas 



 

 

39 

 

su klasės vadovu ir su dalykų mokytojais). Pasiūlymai: Didinti tėvų prisijungimo procentą prie TAMO 

dienyno – išsiaiškinti tėvų neprisijungimo priežastis (klasių vadovai). Motyvuoti tėvus nuolatos stebėti vaikų 

pažangumą (TAMO dienynas, telefonas, glaudus bendradarbiavimas su klasės vadovu ir su dalykų 

mokytojais). 

 

III SKYRIUS 

2021 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

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

tikslus, gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo planą 2019-2020 m. giluminio įsivertinimo 

išvadas ir 2020 m. gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo išvadas (tobulintini įstaigos veiklos 

rodikliai: Mokinio pasiekimai ir pažanga, Mokinių įsivertinimas), Geros mokyklos koncepciją, 

Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus numatytus prioritetus,  Kauno miesto savivaldybės strategiją, Strateginio valdymo 

sistema STRAPIS, Gimnazijos kokybės krepšelio veiklos planą. 

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

mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, gerinant asmeninę pažangą. 2021 metais pirmuoju 

gimnazijos veiklos tikslu pasirinktas: Sudaryti sąlygas mokinių individualiai pažangai, tobulinant 

mokytojų meistriškumą ir teikiant švietimo pagalbą. Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas plačiojo 

įsivertinimo išvadose išskirtu tobulintinu gimnazijos veiklos aspektu „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. 

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 2021 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, pamokos tikslų iškėlimui, pamokos struktūrai, analizei ir vertinimui, 

siekiant diagnozuoti ugdymo(-si) organizavimo trūkumus bei inicijuoti ugdymo(-si) proceso kaitą. 

Esame numatę, kad nepažangių 5–8, I–II klasių mokinių dalis 2021 m. neviršys 5 proc. 

Įgyvendinant gimnazijos strategijos tikslą – Telkti gimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui, 

pokyčiams bei lyderystei formuojant savitą gimnazijos kultūrą. 2021 m. metais gimnazijos veiklos tikslu 

tampa tikslas Sudaryti sąlygas mokinių sėkmei patraukliose ir saugiose aplinkose tenkinant 

mokinių poreikius. Čia atliepia gimnazijos plačiojo įsivertinimo išvadose išskirtas tobulintinas 

gimnazijos veiklos aspektas „Mokinių įsivertinimas“. Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas STRAPIS 

sistemoje numatytais rodikliais. Esame įsitikinę, kad šio tikslo įgyvendinimui yra būtinas ne tik 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris sąlygos gimnazijos darbuotojų pasikeitimą patirtimi ir 

informacija, pasidalijimą atsakomybe bei tinkamiausio sprendimo radimą, bet kartu ir priimti susitarimai 

gimnazijos viduje. Tyrimai atskleidžia, kad palanki socialinė terpė ir užtikrintas tinkamas mikroklimatas 
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sudaro geresnes sąlygas kokybiškam ugdymui bei ugdymuisi. Kokybiškas gimnazijos psichologinis 

mikroklimatas daro didelę įtaką tiek mokinių rezultatams, tiek mokytojo efektyviam darbui ir 

bendradarbiavimui, veikia besimokančiųjų jausmus ir skatina dalyvauti bendroje veikloje. Planuojame 

šviesti tėvus mokinių socialinių įgūdžių ugdymosi ir asmenybės formavimosi klausimais, kad mažėtų 

gimnazijoje patyčių, smurto atvejų skaičius ir įtraukti tėvus į gimnazijos veiklas. Mokytojai ir mokiniai 

mokysis reflektuoti, gimnazijos bendruomenė dalyvauja „Reflectus“ mokymuose. 

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano kryptis ir 2020  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; 

savivaldžiam mokymuisi; mokinio asmeninės pažangos pokyčiams; veiklos planavimui, atsižvelgiant į 

veiklos tikslus. Ketiname puoselėti gimnazijos istorines tradicijas, ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę 

savimonę, tapatumą. Kaip ir kasmet toliau planuojama modernizuoti edukacines aplinkas racionaliai 

naudojant finansinius, materialinius ir intelektualinius išteklius, skatinti mokinius ir mokytojus dalyvauti 

projektinėse veiklose. Sieksime aktyviau naudoti 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, 2021 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 skyriuje 54 % mokinių 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 kitų klasių  gimnazijos mokiniai. 

          Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje siekiant sustiprinti rizikos grupės mokinių mokymosi 

motyvaciją ir sudaryti vienodas galimybes siekti pažangos specialiųjų ugdymosi poreikių klasėse būtinas 

mokytojas padėjėjas. Mokinių ugdymosi procese svarbus vaidmuo tenka mokytojo padėjėjoms. 
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Mokytojos bei jų padėjėjos, švietimo pagalbos specialistai, dirbantys bendradarbiavimo principu, teikia 

mokiniams konstruktyvią pagalbą, efektingai reaguoja į problemines situacijas bei siekia kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos. Mokytojų padėjėjos padeda kurti pozityvią, ramią aplinką, kurioje 

mokinys jaučiasi saugiai. Kiekvienoje klasėje mokytoja, padedant padėjėjai, kuria emociškai šiltą ir 

palaikančią atmosferą.  

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus (Krėvės pr. 50) mokinių akademinės žinios žemos, 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje tikslinga pamokose diegti naujoves, vadovautis šiuolaikinės 

pamokos organizavimo principais siekiant sustiprinti rizikos grupės mokinių mokymosi motyvaciją ir 

sudaryti vienodas galimybes siekti pažangos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Ne mažiau 

svarbus  draugiškas bendradarbiavimą pamokose skatinantis mikroklimatas, geranoriški mokinių 

tarpusavio ir mokytojų – mokinių santykiai.  

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas – Sudaryti sąlygas mokinių individualiai pažangai, tobulinant mokytojų meistriškumą ir 

teikiant švietimo pagalbą 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kryptingas visos 

gimnazijos 

bendruomenės 

darbas taikant 

paveikias 

priemones 

mokinių 

individualiai 

pažangai gerinti  

  

Bus matuojama mokinių individuali pažanga. 

2 proc. gerės mokinių individuali pažanga. Bus 

plėtojamas refleksyvusis mokymas ir 

mokymasis, bus  paskatinta ne tik žinių plėtra, 

bet ir savęs pažinimas, savo žinių, gebėjimų 

struktūros formavimas išryškinant tobulintinas 

sritis. Gerės mokinių gebėjimas ir supratimas 

apie vertinimą ir įsivertinimą.  Naudodamiesi 

sistemingais asmeninių refleksijų duomenimis, 

mokiniai atras savo stipriąsias puses. 

1.1.NMPP 4 klasių testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasiekė 57 proc. mokinių, rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasiekė 14 

proc., o pasaulio pažinimo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasiekė 76 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasiekė 57 proc. 

mokinių. 

 

 

 

 

1.2. klasių standartizuotų testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai 

pasieks 25 proc., skaitymo aukštesniojo lygio 

rezultatai pasieks 15 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks  14 

proc. 

 

Bus pamatuota mokinių individuali 

pažanga. 3 proc. gerės mokinių 

individuali pažanga. Refleksyvus 

mokymas ir mokymasis leis skatinti ne 

tik žinių plėtrą, bet ir pažinti save. 

Mokiniai gebės suprasti vertinimo 

naudą ir įsivertinti. Mokytojai ir 

mokiniai sistemingai naudos asmeninių 

refleksijų duomenis. 

 

 

1.NMPP rašymo, skaitymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

rezultatai: 

1.1.NMPP 4 klasių testų rezultatai: 

matematikos aukštesniojo lygmens 

rezultatai pasiekė 57 proc. mokinių, 

rašymo testų rezultatai aukštesniojo 

lygmens pasiekė 14 proc., o pasaulio 

pažinimo aukštesniojo lygio rezultatai 

pasiekė 76 proc., skaitymo 

aukštesniojo lygio rezultatai pasiekė 57 

proc. mokinių. 

1.2. 6 klasių standartizuotų testų 

rezultatai: matematikos aukštesniojo 

lygmens rezultatai pasieks 25 proc., 

skaitymo aukštesniojo lygio rezultatai 

pasieks 15 proc., rašymo testų 

rezultatai aukštesniojo lygmens pasieks  

14 proc. 
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1.3. 8 klasių standartizuotų testuose 2019 m.  

mūsų mokiniai nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių pagrindinė 

išsilavinimo dalis sieks 86 proc. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.123.1. 

„Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 balais mokinių dalis 

nuo bendro dalyvavusių skaičiaus“ planinė 

reikšmė 16 proc. 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 

skaičiaus“ sieks 86 proc. 

 

3.IV gimn. kl. 83% mokinių išlaikys valstybinį 

lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą 

surinkdami 36-79 balus. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.128.4. 

„Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. 

valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis 

nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus“ sieks 28 

proc. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.150.1. „Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro 

abiturientų skaičiaus“ sieks 87 proc. 

 

 

4. Šiuolaikinės pamokos lygis pagal pamokos 

stebėjimo kriterijus pakils iki 2,3 balo 

vadovaujantis NMVA iškeltais pamokos 

vertinimo aspektais. Šiuolaikiškai 

organizuojamų pamokų bus ketvirtadalis iš 

stebėtų administracijos pamokų. 

   

1.3. 8 klasių standartizuotų testuose 

2019 m.  mūsų mokiniai nedalyvavo. 

2. II gimn. klasių įgijusių pagrindinė 

išsilavinimo dalis sieks 87 proc. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.123.1. 

„Išlaikiusių matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus“ planinė reikšmė 

17 proc. 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų 

skaičiaus“ sieks 87 proc. 

3.IV gimn. kl. 84% mokinių išlaikys 

valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą surinkdami 36-79 

balus. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.128.4. 

„Abiturientų, išlaikiusių lietuvių 

kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 

36 iki 100 balų, dalis nuo bendro 

pasirinkusiųjų skaičiaus“ sieks 29 proc. 

STRAPIO rodiklio I.02.01.01.150.1. 

„Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo 

bendro abiturientų skaičiaus“ sieks 88 

proc. 

4. Šiuolaikinės pamokos lygis pagal 

pamokos stebėjimo kriterijus pakils iki 

2,4 balo vadovaujantis NMVA iškeltais 

pamokos vertinimo aspektais. 

Šiuolaikiškai organizuojamų pamokų 

bus trečdalis iš stebėtų administracijos 

pamokų. 

Priemonės 1 tikslui - Sudaryti sąlygas mokinių individualiai pažangai, tobulinant mokytojų 

meistriškumą ir teikiant švietimo pagalbą (Vytauto pr. 50): 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Apskritas stalas 

,,Pasidalinkime 

gerąja patirtimi su 

Klaipėdos 

Santarvės 

progimnazija 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Klaipėdos 

Santarvės 

progimnazija 

2021-12 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

2. 

Testai – Eurofito 

ir fizinio 

pajėgumo testai, 

jų analizė. 

Fizinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

 2021-06 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

3. 

Integruotas 

mokomųjų dalykų 

pamokos, siekiant 

Gamtos 

mokslų 

metodinė 

 
Visus 

metus 
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panaikinti 

programų 

skirtumus. 

grupė (menų 

technologijų) 

4. 

Projektas 

,,Užduočių 

rinkinys su 

vertinimo 

instrukcija ir 

metodinėmis 

rekomendacijomis 

– užduočių 

bankas“. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

 2021-06 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

5. 

2. Seminarai – 

mokymai 

„Refleksija 

sumaniai“ 

(Reflectus 

sistemos 

naudojimas 

pamokoje). 

Gimnazijos 

mokytojai 
 

Visus 

metus 

Intelektualiniai 

ištekliai, lėšos 

iš projekto 

kokybės 

krepšelio (KK)  

 

6. 

Tiksliųjų mokslų 

konsultacijos 1 

kartą per savaitę. 

Tiksliųjų 

mokslų 

metodinė 

grupė 

 
Visus 

metus 
 

 

7. 

Užsienio kalbų 

savaitė (balandžio 

19-23 d. d.). 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

 2021-04 100 eurų 

 

8. 

Online olimpiados 

,,Megatalentas“, 

,,Infopamoka“. 

Rusų kalbos 

metodinė 

grupė 

 2021-12 100 eurų 
 

9. 

Metodinių grupių 

ir gimnazijos 

metodinės tarybos 

posėdžiai dėl 

geros 

(šiuolaikinės) 

pamokos 

požymių. 

Metodinė 

taryba 
KK 

Visus 

metus 

Intelektualiniai 

ištekliai 

 

10. 

Mokymai 

mokytojams 

„Šiuolaikinės 

pamokos 

organizavimo 

metodai ir būdai“. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

KPKC  
5 500,00 + dar 

1 srautas 

 

11. 

Vidinio 

bendradarbiavimo 

modelio 

sukūrimas 

„Kolega kolegai“. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

KK 2021-05 
Intelektualiniai 

ištekliai 
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12. 

Sistemingas 

mokinių 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimas ir 

aptarimas 

padedant 

mokiniui išsikelti 

asmeninius 

mokymosi tikslus. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

KK. 

 

 

 

Visus 

metus 

300 eurų 

 

13. 

Lankstinukas –

atmintinė tėvams 

“10 patarimų 

tėvams, kaip 

skatinti vaiką 

mokytis”. 

Psichologė, 

soc. 

pedagogė 

 2021-02  

 

14. 

Lankstinukas –

atmintinė 

mokiniams “Kaip 

geriau mokytis ir 

viską suspėti?”- 

Psichologė, 

soc. 

pedagogė 

 
2021-02, 

2021-09 
 

 

 

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius (V. Krėvės pr. 50). Priemonės 1 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabo

s 

1. 

Gerosios patirties sklaidos 

seminaras „Projektų 

metodo taikymas skatinant 

mokinių  mokymosi 

motyvaciją ir 

savarankiškumą“. 

Jungtinė 

lektorių 

komanda 

 

 

KPKC 2021-06 

512,0 eurų 

iš projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

 

2. 

Atviros pamokos įstaigos 

pedagogams „Kolega –

kolegai“. Jų aptarimas. 

Susitarimas dėl geros 

pamokos požymių siekiant 

pamokos kokybės. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Liana 

Švačko. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

3. 

Projektas „Mano pėdsakas 

ekologijoje“. 

Kalbų ir 

socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pirmininkė 

J.Mažrimienė 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

4. 

Projektas „Gamtos ir 

tikslieji mokslai aplink 

mus: ieškok ir atrask“. 

 

Gamtos ir 

tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

S.Kolesnik 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 
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5. 

Konsultavimas ir metodinė 

pagalba jauniems 

mokytojams.  

 

Matematikos 

mokytoja 

ekspertė 

S.Kolesnik 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

6. 

Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas, 

padedant mokiniui išsikelti 

mokymosi tikslus. 

Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

7. 

Projektas “Iš etnokultūros 

lobyno”. 

Pradinių klasių 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

N.Abramaviči

enė 

 Visus metus 

Intelektuali

niai 

ištekliai 

 

 

2 tikslas – sudaryti sąlygas mokinių sėkmei patraukliose ir saugiose aplinkose tenkinant mokinių 

poreikius. 

 Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bus sukurta saugi ir palanki 

mokymuisi aplinka, 

įtakojanti kiekvieno 

bendruomenės nario 

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. Mažės patyčių ir 

smurto atvejų skaičius. 

1.Vaiko savijautą labai gerai ir gerai 

vertinančių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalis sieks 65 proc. 

2. Įstaigoje užfiksuotas patyčių ir 

smurtą patyrusių mokinių (vaikų) 

skaičius bus mažesnis nei 19. 

3.50 proc. klasių vadovų taikys 

socialinių ir emocinių  mokinių 

kompetencijų ugdymo metodų 

mokymuose „LIONS QUEST įgytas 

žinias.  

4.65 proc. įstaigos bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į 

gimnazijos suplanuotas veiklas ir tai 

pagerins gimnazijos mikroklimatą, 

tuo pačiu gerės mokinių mokymosi 

pasiekimai bent 2 proc. 

Pilietinių, tautinių, gerumo vertybių 

puoselėjimas. Sudarytos sąlygos 

mokinių kūrybinei saviraiškai. 

Mokytojai užtikrina galimybę 

mokiniui praktiškai taikyti teorines 

žinias, išbandyti savo galimybes, 

kad mokiniai galėtų tapti 

pasitikinčiais, kompetentingais 

savęs vertintojais.  

Bus išsiaiškinta, ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniai gauna 

tinkamą pagalbą iš mokytojų ir iš 

pagalbos mokiniui specialistų. 

1.Vaiko savijautą labai gerai ir gerai 

vertinančių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalis sieks 85 proc. 

2. Įstaigoje užfiksuotas patyčių ir 

smurtą patyrusių mokinių (vaikų) 

skaičius bus mažesnis nei 15. 

3.75 proc. klasių vadovų taikys 

socialinių ir emocinių  mokinių 

kompetencijų ugdymo metodų 

mokymuose „LIONS QUEST įgytas 

žinias.  

4.70 proc. įstaigos bendruomenės  

narių kokybiškai įsitrauks į gimnazijos 

suplanuotas veiklas ir tai pagerins 

gimnazijos mikroklimatą, tuo pačiu 

gerės mokinių mokymosi pasiekimai 

bent 2 proc. 

 

 

 

 

Priemonės 2 tikslui  – sudaryti sąlygas mokinių sėkmei patraukliose ir saugiose aplinkose 

tenkinant mokinių poreikius  (Vytauto pr. 50): 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Patyčių prevencijos 

LIONS QUEST 

programos 

įgyvendinimas. 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

KK. Visus metus 3465 eurų 

 

2. 
Fiziškai aktyvi 

pertrauka. 

Fizinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

3. 

Projektas „Tirk ir 

atrask – Ramybės 

parko augmenija“. 

Projektinė grupė, 

Technologijų 

mokytojai, gamtos 

mokslų metodinė 

grupė 

 

2021-09 500 eurų 

 

4. 

Susitikimų ciklas su 

lietuvių literatūros 

kūrėjais. 

Lietuvių kalbos 

metodinė grupė 

 

2021-12 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

5. 

Rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas 

„Parnasas“. 

Rusų k. metodinė 

grupė 

 

2020-01 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

6. Licėjaus diena. 
Rusų k. metodinė 

grupė 
 

2021-09 50 eurų 
 

7 

Flashmob „Šokanti 

mokykla – draugiška 

mokykla“. 

Menų, 

technologijų, ir 

dorinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

2021-06 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

8.. 

Pilietinio ugdymo  

konkursas „Aš – 

Lietuvos  pilietis“ 

(virtualinė 

ekskursija). 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

 

2021-03/11 100 eurų 

 

9. 

Tyrimas, Mokinių 

apklausa ,,Pagalba 

mokiniui“ (naudojant 

iqesonline.lt 

platformą). 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 
 

Visus metus 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

10. 
Renginys 

„Gimnazijos garbė“. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

 

2021-07 
Intelektualiniai 

ištekliai 

 

11. 

Seminaras tėvams 

,,Kaip motyvuoti 

vaiką“ 

Direktorius 

KPKC 
2021-02, 10 

mėn. 
1000 

 

12. 

Paskaita tėvams 

“Vaikas nenori 

mokytis, ką daryti?” 

Psichologė, soc. 

pedagogė 

 

2021-03 
Intelektualiniai 

ištekliai 
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Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius (V. Krėvės pr. 50). Priemonės 2 tikslui: 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai 

Pastabo

s 

1. 

Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa „Gyvai“ 6 

klasės mokiniams.  

Psichologė 

E.Kazlauskene 

soc. pedagogė 

R.Kochienė 

 2021-06 
Intelektualiniai 

ištekliai 
 

2. 

Kognityvinė elgesio 

korekcijos programa 

„EQUIP“.  

Psichologė 

E.Kazlauskene, 

soc. pedagogė 

R.Kochienė 

 
2021-06 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 
 

3. 

Elgesio korekcijos 

užsiėmimai 1-4 kl. 

mokiniams. 

Pradinių klasių 

mokytojai 
 2021-06 

Intelektualiniai 

ištekliai 
 

4. 

Edukacinės ugdymo 

aplinkos pritaikymas 

elgesio ir emocijų 

sutrikimų turintiems 

mokiniams: sensorinio 

kambario įrengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui R.Tumpa 
 2021-09 

5610,0 eurų iš 

projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

 

5. 
Paskaita tėvams “Kaip 

padėti vaikui mokytis?”. 

Psichologė 

E.Kazlauskene, 

soc. pedagogė 

R.Kochienė 

 
2021-10 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 
 

 

 

3. Tikslas - Užtikrinti kokybišką ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko vystymosi raidą įtraukiant 

tėvus į ugdymo procesą (ikimokyklinis – priešmokyklinis ugdymas Vytauto pr. 50 – A. 

Mickevičiaus g. 54). 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kryptingai suplanuotas ugdymas 

garantuoja vaikų ugdymo(si) darną ir 

nuoseklumą. Tėvai prasmingai 

įsitraukia į ugdymo procesą ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymą, per 

patirtinį ugdymą. 

35% tėvų dalyvaus 

organizuotose veiklose, siūlys 

idėjas ugdymo procesui gerinti. 

50% tėvų dalyvaus 

organizuotose veiklose, siūlys 

idėjas ugdymo procesui 

gerinti. 

75% įstaigos pedagogų 

įgyvendina patirtinio ugdymo 

metodus įstaigoje, stiprinant 

vaiko sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymosi motyvaciją  
 

90% įstaigos pedagogų 

įgyvendina patirtinio ugdymo 

metodus įstaigoje, stiprinant 

vaiko sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymosi motyvaciją  
 

 

Priemonės 3 tikslui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 

Apskrito stalo 

diskusija „Pedagogų ir 

tėvų 

bendradarbiavimas, 

siekiant vaikų 

pažangos“. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

Tėvai 2021-03   
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ugdymo 

pedagogai 

2. 
Edukacinės veiklos 

kartu su tėvais. 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Tėvai 
Visus 

metus 
MK lėšos  

3. 

Parengtas ir su miesto 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis 

įgyvendintas projektas 

„Nuostabus garsų 

pasaulis 2020“ . 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Kauno m. centro 

mikrorajono 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

2021-11 
Įstaigos 

pedagogai 
 

4. 

Tarptautinio Projekto 

„Naujos kartos vaikai“ 

įgyvendinimas 

įstaigoje. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Klaipėdos 

l-d 

„Puriena“ 

2021 

02 -12 
ML lėšos  

5. 

Prevencinės programos 

,,Zipio draugai“ 

taikymo privalumai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja. 

ugdymui 

pedagogai 

VšĮ ,,Vaiko 

labui“ 

2021-

09/12 

 

ML lėšos 

 

6. 
Kalėdų dirbtuvės “Po 

balto angelo sparnu”. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Tėvai 2021-12  

 

7. 

Respublikinis 

interaktyvus projektas 

“Šokio blykstė”. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

fizinio ugdymo 

pedagogė 

Visos Lietuvos 

ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės 

įstaigos 

2021-06 ML lėšos 

 

8. 

Vaikų vertybines 

nuostatas ugdantys 

projektai. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Tėvai 
Visus 

metus 
ML lėšos 

 

9. 

Kompiuterinių piešinių 

paroda 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų. 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

KPKC 2021-02  

 

 

4  tikslas – Kurti šiuolaikines, netradicines edukacines erdves, siekiant įvairinti ir gerinti 

mokymo ir mokymosi  kokybę, Europos sąjungos, savivaldybės ir gimnazijos lėšomis: 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai 
Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
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Pakankamas lėšų kiekis. 

Baigsis pasaulinė pandemija. 
Bus įgyvendintos 50% visų priemonių. 

Bus įgyvendintos 85% visų 

priemonių. 

 

Priemonės 4 tikslui: 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pastabos 

Vytauto pr. 50 

1. 

Pradinio ugdymo 

koncentro klasių 

remontas (busimų 

pirmokų). 4 vnt. 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 

Iki 2021-

09-01 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 5000 

Eurų 

 

2. 

Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

koncentro mokinių 

daiktadėžių įsigijimas 

(60 vnt.). 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 

Iki 2020-

12-28 

ML lėšos 

15000 Eurų 

 

3. 

Metalinių stovų su 

informaciniais lipdukais 

su augalų aprašymais 

įrengimas 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 

2021-06-

30 

500 Eurų KK 

lėšos 

 

4. Lauko klasės įrengimas 
E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 2021-10-

31 

9544,53 Eurų 

KK lėšos 

 

5. 

Gimnazijos kabinetų 

modernizavimas (25 

personaliniai 

kompiuteriai) 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 

2021-09-

01 

15000 Eurų 

KK lėšos 

 

6. 

Technologijų kabineto 

įrangos atnaujinimas 

(šaldytuvas, indaplovė, 

viryklė, duonkepė) 

E.Griškevičius, 

B.Ručinskas 

 

2021-09-

01 

1000 Eurų 

KK lėšos 

 

V.Krėvės pr. 50 

1. 
Sensorinio kambario 

įrengimas 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 
 

2021-08-

31 

5610 Eurų 

KK lėšos 
 

2. 

Pradinių klasių kabinetų 

remontas (1 – 4), 

šviestuvų keitimas 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 
 

2021-08-

31 

3000 Eurų 

spec. lėšos 

 

3. 
Automatinių vartų/kelio 

užtvaro įrengimas 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 
 

2021-12-

31 

5000 Eurų 

spec. lėšos 
 

4. 
Tvora apie gimnazijos 

teritoriją projektavimas. 

E.Griškevičius, 

R.Tumpa 
 

Iki 2020-

12-01 

Spec. lešos 

1500 Eu. 
 

A.Mickevičiaus g. 54 

1. 

Aktų salytės senų 

šviestuvų keitimas į 

naujus šiuolaikinius, 

saugius, mažai elektros 

energiją naudojančius 

šviestuvus (8 vnt) 

 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 
 

Iki 2021-

12-31 

Savivaldybės 

lėšos 1000 

Eurų 

 

2. 

Atidaromo lango 

įrengimas logopedo 

kabinete 

 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 
 

Iki 2021-

06-01 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 2000 

Eurų 
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3. 

Senų durų keitimas 

(įėjimas, grupė, 

miegamasis): 

2 - 3 metų grupė - 3 vnt 

3 - 4 metų grupė - 3 vnt.  

5 - 6 metų grupė - 3 vnt.  

centrinio įėjimo vidaus 

duris (1 vnt.)  

Viso: 10 durų 

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 
 

Iki 2021-

12-31 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 10000 

Eurų 

 

4. 

3-4 metų grupės 

žaidimo, miegamojo, 

rūbinėlės patalpų 

kapitalinis remontas.  

E.Griškevičius, 

J.Kochanenko 
 

Iki 2021-

08-31 

Specialiųjų 

programų 

lėšos 3000 

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 

dėl 2020 metų 

gimnazijos tarybos 

veiklos plano 

Pranešimas 2021-01-31 

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 2020 metų veiklos 

rezultatų 
2021-01-31 

4.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Kauno m. 

administracijos 

Švietimo skyriui 

2020 metų veiklos 

ataskaita 
2021-02-28 

5.  
Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  

Mokytojų 

metodinei tarybai  

Dėl mokinių pažangumo 

ir lankomumo 
2021-03-10 

6.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J.Čiurlienė, 

L.Švačko 

Klasių vadovų 

metodinei grupei 

Pranešimai dėl mokinių 

namų darbų krūvio ir 

mokinių užimtumo 

2021-04-30 

 

2021-11-15 

7.  
Metodinių grupių 

pirmininkų pavaduotojai  
Metodinei tarybai 

Metų diagnostinių testų 

metu patikrintų mokinių 

žinių, supratimo ir 

gebėjimų nustatymo 

aptarimas 

2021-06-30 



 

 

51 

 

Eil. 

nr. 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Įvykdymo terminas 

8.  

Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius, 

direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Ataskaita dėl veiklos 

plano įgyvendinimo, 

tikslų realizavimo du 

kartus per metus 

2021-06-31 

2021-12-31 

9.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui kuruojanti 

projektinę veiklą 

E.Vainienė, projektinės 

grupės pirmininkė 

T.Beliakova 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Dėl gimnazijos projektų 

įgyvendinimo  

2021-06-30 

2021-12-31 

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 

2021-06-30 

2021-12-31 

11.  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui J.Čiurlienė, 

L.Švačko, klasių vadovai 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Dėl klasių valandėlių, 

skirtų mokinių 

profesiniam 

konsultavimui 

2021-06-30 

2021-12-31 

12.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J.Čiurlienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė. 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Metodinės tarybos veiklos 

ataskaita 

2021-06-30 

2021-12-31 

13.  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, R.Ruzgienė, 

J.Čiurlienė, L.Švačko, 

E,Vainienė, 

M.Daunorienė. 

Dalykų 

metodinėms 

grupėms 

Stebėtų pamokų aptarimas 
Kiekvieno mėnesio 

pirmoji savaitė 

14.  Direktorius E.Griškevičius 
Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Informacija dėl 2020-

2021 m. m. ugdomojo 

proceso analizės ir 

uždavinių naujiems 

2021/2022 mokslo 

metams 

2021-08-31 

15.  
Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui. 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Mokinių, dalyvavusių 

miesto, respublikos 

olimpiadose, rezultatų 

aptarimas. Mokyklinių ir 

valstybinių egzaminų 

rezultatų pristatymas 

2021-08-31 

16.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 

Gimnazijos 

bendruomenei 

2020/2021 mokslo  metų 

rezultatų aptarimas 
2021-08-31 

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 

2021-11-30 
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Eil. 

nr. 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma 

ar informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Įvykdymo terminas 

18.  
Gimnazijos direktorius 

E.Griškevičius 
Gimnazijos tarybai 

Informacija dėl 2021 metų 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

2021-12-31 

19.  
Gimnazijos tarybos 

pirmininkas L.Levin 

Gimnazijos 

mokytojų tarybai 

Ataskaita dėl gimnazijos 

tarybos veiklos 2021 

metais 

2021-12-31 

 

Direktorius  _______________________  Erikas Griškevičius 

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

PRITARTA 

Kauno A. Puškino gimnazijos 

tarybos 2020 m. gruodžio 29 d.  

posėdžio protokolu Nr. 8. 

Tarybos pirmininkas 

Leonidas Levin 


