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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2016–2018 metų gimnazijos strateginis planas ir metinis veiklos planas įgyvendintas 100 

proc.  

Pagrindinės kryptys ir svariausi rezultatai: 

 

Pagalbos mokiniui teikimas, siekiant asmeninės pažangos ir telkiant gimnazijos bendruomenę 

Geros mokyklos siekiui:  
 žurnalo „Reitingai“ (2018 m. Nr. 1) duomenimis, gimnazija įvardijama kaip mokykla, 

„labiausiai daranti pažangą ir kasmet kylanti aukštyn reitingų lentelėje, nuosekliai 

vedanti mokinius į augimo mąstyseną ir kilimą“ ir  patenka į 35-ių pažangiausių Lietuvos 

gimnazijų sąrašą (iš 360 gimnazijų);  

 

 kasmet komplektuojamos penkios (pagal pasirinktą ugdymosi sritį) I gimnazijos klasės; 

 

 sėkmingai laikomi VBE ir PUPP: auga valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 

(virš 60 balų); gan aukšti ir nežymiai kasmet svyruoja kokybiniai VBE rodikliai (išskyrus 

2018 m. matematikos VBE rezultatus); lietuvių kalbos ir literatūros PUPP įvertinimų 

vidurkis (71,4 proc.) ženkliai lenkia šalies (47 proc.) ir miesto (61 proc.)  mokyklų 

vidurkį; 

 

 daug dėmesio skiriama sėkmingesnei mokinių adaptacijai, patyčių prevencijai,  

bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimų ugdymui: antrus metus vykdoma socialinio 

emocinio ugdymo programa LIONS QUEST Raktai į sėkmę; du kartus per metus 

organizuojama socializacijos stovykla prie Aiseto ežero, kt.;  

 

 per 90 proc. mokinių yra patenkinti mikroklimatu gimnazijoje; kaip vieną svariausių 

priežasčių renkantis būsimą ugdymo įstaigą  įvardija šios gimnazijos gerą mikroklimatą; 

 

 tenkinami individualūs gimnazistų ugdymosi poreikiai: sudaromos palankios sąlygos 

pasimatuoti pasirinktą ugdymo(si) sritį bei būsimą profesiją gimnazijoje veikiančiuose 
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universitetiniuose centruose; organizuojama „Studijų savaitė“, universitetinės dienos 

gimnazijoje ir miesto aukštosiose mokyklose, profesinio veiklinimo renginiai tėvų 

darbovietėse; 

 

 2018 m. spalio 17 d. pasirašyta atnaujinta sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu atvers 

galimybę dar sėkmingiau plėtoti  gimnazijoje universitetinę veiklą, naudotis universiteto 

baze, mokiniams gilintis į pasirinktą ugdymo(si) sritį, pedagogams – tobulinti 

kvalifikaciją, įgyti mentoriaus patirties, kt.; 

 

 visi gimnazistai ir pageidaujantys kitų Kauno mokyklų mokiniai dalyvauja tradiciniame 

gimnazijos organizuojamame (šiemet vyks devintą kartą) renginyje „Studijų savaitė“, 

kuriame kasmet apie 10 aukštųjų mokyklų pristato studijų programas, renginiuose 

apsilanko per  2 tūkst. mokinių  iš įvairių Kauno bendrojo ugdymo mokyklų. 

 

Personalo veiklos kokybės užtikrinimas  siekiant gimnazijos pažangos:   

 gimnazijos pedagogai įsijungė į nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“  Kauno 

miesto kūrybinės komandos  įgyvendinamo projekto „Stiprus ir darbu patenkintas Kauno 

mokytojas“ veiklas; 

 

 visi mokytojai dalyvauja programoje „Microsoft mokykla“ ir naudoja Office 365 įrankius 

ugdymo procese (Office 365 el. paštas, duomenų saugykla OneDrive); 

 

 per 50 proc. mokytojų taiko Office 365 priemones pamokose (OneNote, Sway, Forms, 

PowerPoint), leidyklos „Šviesa“ skaitmeninės mokymo(si) priemonės EDUKA klasė 

galimybes;  

 

 mokytojai dalyvauja ES projekto „Universiteto link“ (Up2U) mokymuose; 

 

 pedagogai dalijasi patirtimi Mokytojas–mokytojui atvirų pamokų metu, po įvairių 

mokymų ar seminarų;  

 

 mokytojai organizuoja netradicines pamokas ir renginius: gamtos mokslų ir tyrėjų naktis, 

„Mobiliosios bioklasės“ gimnazijoje apsilankymus (Vilniaus universiteto ir UAB 

„Thermo Fisher“ projektas), kt.; 

 

 mokytojai dalyvauja universitetinių centrų veikloje, veda pamokas aukštosiose 

mokyklose, kviečiasi dėstytojus, prisideda organizuojant renginį „Studijų  savaitė“.  

 

Savarankiškos, kūrybingos, savo tautinį tapatumą suvokiančios asmenybės ugdymas  

gimnazijos istorijos ir tradicijų tęstinumo kontekste pasitinkant Valstybės šimtmetį : 

 pilietinių  akcijų inicijavimas šalies, miesto ir gimnazijos bendruomenėms: kreipimasis į 

Lietuvos žmones dėl lietuvių kalbos išsaugojimo); kvietimas visuomenei prisijungti prie 

kilnaus tikslo išsaugojant istorinės reikšmės pastatą bei įamžinant Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos istoriją; akcija „Užtrauksim naują giesmę...“: Maironio 

„Jaunimo giesmės“ giedojimas tarptautinio festivalio  „Poezijos pavasaris 2018“ metu 

prie Poeto paminklo, pakviečiant maironiečius iš kitų Lietuvos mokyklų;  

 

 dalyvavimas pilietinėse akcijose ir iniciatyvose: šalies mokyklų projekte „LT1918“ 

(puikiai parengtas darbas „Sveiki, Signatare, Petrai Klimai!“); virtualioje (Skype) 

konferencijoje su Kijevo (Ukraina) Grigorijaus Vaščenkos licėjaus mokiniais ir 

mokytojais; „Iškelkim vėliavą šalies už 100 metų jos šlovės“; pilietinėje iniciatyvoje 

„Atminties kelias“, skirtoje Lietuvos žydų genocido aukoms atminti, kt.; 
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 dalyvavimas renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui:  atminimo 

lentos atidengimas prie namo, kuriame gyveno Nepriklausomos Lietuvos šviesuolis 

Kazimieras Jokantas; tremtinės, gydytojos, disidentės Dalios Grinkevičiūtės gimimo ir 

mirties metinių paminėjimas ir knygos „Dalia“ pristatymas; gimnazijos bendruomenės 

Šimtmečio pėsčiųjų žygis „Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną…“; 

projektai „Darbuosmės ir eisme, kur šaukia tėvynė!“ (Maironis); „Įamžinkime 100 Kauno 

istorinių vietų“ , kt.; 
 

 rengiamas naujas gimnazijos istorijos leidinys, skirtas Valstybės šimtmečiui ir gimnazijos 

155-erių metų sukakčiai; 

 

 šalies pilietinių-tautinių renginių organizavimas kartu su Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarija: Lietuvos mokinių forumas, skirtas Kazio Griniaus 150-ųjų gimimo metinių 

sukakčiai paminėti; Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas 

„Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“, kt.;  
 

 bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos 

nariais (gimnazijoje vyko šios komisijos išvažiuojamasis posėdis) ir Seimo kanceliarijos 

darbuotojais aptartas pasirengimas Steigiamojo Seimo 100-mečiui 2020 m., parengtas 

renginių planas; 
 

 aktyvi Lietuvos maironiečių draugijos veikla: konkursai, tiriamųjų darbų konferencijos, 

sambūriai, lyderių seminaras, jaunųjų kūrėjų popietės, viktorinos, proto mūšiai, gerumo 

akcijos; parengta edukacinė programa „Popietė Maironio namuose“ Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams, organizuojamos ekskursijos po Maironį menančias vietas 

,,Maironis Kaune“ visiems pageidaujantiems asmenims bei grupėms. 
 

Modernios ir saugios gimnazijos aplinkos kūrimas: 

 parengtas gimnazijos pagrindinio pastato rekonstrukcijos projektas; 

 

 pradėta gimnazijos pastato fasadų ir pamatų atnaujinimo rekonstrukcija; 

 

 parengti naujos sporto salės priešprojektiniai pasiūlymai, baigiamas rengti techninis 

projektas; 

 

 atlikti gimnazijos pagalbinio pastato WC patalpų remonto darbai, įrengta nauja WC 

patalpa;    

 

 atnaujinta gimnazijos kiemo danga; 
 

 gimnazijos teritorija aptverta nauja tvora; 

 

 įrengti automatiškai valdomi vartai; 

 

 įrengtos poilsio zonos mokiniams gimnazijos I–III aukštų koridoriuose ir kieme; 

 

 atnaujinta aktų salės grindų danga, įsigytos naujos kėdės;  

 

 visi kabinetai aprūpinti IKT ir kita reikalinga organizacine technika; 

 

 atliktas kasmetis atskirų patalpų remontas; 

 

 ieškoma finansavimo  gimnazijos pastato vidaus rekonstrukcijai ir naujos sporto salės 

statybai. 
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II SKYRIUS 

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Ugdymo 

kokybės gerinimas. 

Iki 90 proc. 

mokinių ir jų tėvų 

pozityviai vertins 

mokiniams 

teikiamą 

ugdymo(si) 

pagalbą 

gimnazijoje. 

Iki 10 proc. 

mokinių padarys 

pasirinkto dalyko 

pažangą. 

 

Visi mokiniai įgis 

pagrindinį 

išsilavinimą, iki 10 

proc. pagerės 

kokybiniai lietuvių 

kalbos ir literatūros 

PUPP rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi mokiniai įgis 

vidurinį 

išsilavinimą, iki 10 

proc. pagerės 

kokybiniai lietuvių 

kalbos ir 

literatūros, anglų 

kalbos, istorijos 

VBE rodikliai. 

 

 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo anketa,  

mokinių adaptacijos tyrimo 

duomenys.   

Mokinių metinių pokalbių 

aplankai, įsivertinimo lapai, 

dalykų suvestinės Office 

365 aplinkoje. 

 

 

 

 

 

PUPP rezultatų protokolai, 

NEC rezultatų analizė ir 

rezultatų profiliai 

savivaldybės mokyklų 

kontekste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBE rezultatų protokolai, 

rezultatų analizė 

savivaldybės ir šalies 

mokyklų kontekste.  

 

 

 

 

 

 

 

90 proc. mokinių ir 

tėvų teigia, kad 

mokiniai gauna 

reikiamą ugdymosi 

pagalbą 

gimnazijoje. 

 

25 proc. mokinių 

padarė pasirinkto 

dalyko pažangą. 

 

 

 

Visi mokiniai įgijo 

pagrindinį 

išsilavinimą. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros PUPP 

rezultatų kokybė –

71,4 proc. (+ 6 

proc. nei pernai) ir 

9 proc. aukštesnė 

nei miesto 

mokyklų.  

Aukšti mokinių 

matematikos ir 

lietuvių kalbos 

PUPP  rezultatai 

(NEC duomenys). 

Visi mokiniai gavo 

brandos atestatą, 

išskyrus 1, kuris 

išvyko per 

pakartotinę sesiją.  

Visų VBE 

išlaikymo vidurkis 

– 64 balai.  

Kokybė proc.  

(36–100 balų): 

lietuvių kalbos ir 

literatūros – 66 

(+10 proc.); 

anglų kalbos – 92 

(+3 proc.); 
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istorijos – 75 proc. 

VBE rezultatai jau 

eilę metų išlieka 

stabilūs ir patenka į 

pirmąjį miesto 

mokyklų 

dešimtuką.  

1.2. Saugios 

aplinkos 

užtikrinimas. 

 

 

90 proc. (5 proc. 

daugiau nei pernai) 

mokinių bus 

patenkinti 

mikroklimatu 

gimnazijoje ir 

jausis joje saugūs.  

Visi mokiniai 

dalyvauja 

socialinio emocinio 

ugdymo 

programoje LIONS 

QUEST Raktai į 

sėkmę. 

 

 

 

 

Iki 70 proc. 

mokinių dalyvaus 

prevenciniuose 

projektuose ir 

akcijose  

bendradarbiaujant 

su kitomis 

institucijomis 

(VSB, NVO, PSC, 

policija): 

 patyčių ir smurto; 

 alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų; 

 savižudybių; 

 prekybos 

žmonėmis; 

 ŽIV/AIDS; 

 antikorupcijos. 

 

85 proc. mokinių 

Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) 

rekomendacijos 

bus paveikios.  

Naujai įstojusių mokinių  

adaptacijos, jausenos 

gimnazijoje tyrimų 

duomenys. 

 

Sutartys su programos 

teikėjais, klasių auklėtojų 

veikla  Eduka dienyne,  

partnerystės sutartys. 

Kauno miesto savivaldybės 

Administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo 2018 m. 

kovo 9 d. įsakymo Nr. 35-

156 „Dėl vaiko gerovės 

užtikrinimo Kauno miesto 

ugdymo įstaigose” 

įgyvendinimas.   

 

Prevencinės programos, 

projektai, akcijos, 

bendradarbiavimo sutartys, 

direktoriaus įsakymai, 

tyrimų duomenys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių protokolai, 

individualūs mokinių 

ugdymo planai, mokymosi 

pasiekimų suvestinės. 

99 proc. gimnazistų 

jaučiasi saugūs; 

94 proc. – gerai 

sutaria su 

bendraklasiais; 

95 proc.– geri 

santykiai su 

mokytojais, jaučia 

jų pagalbą; 

88 proc. – nepatyrė 

jokių patyčių. 

 

Sumažėjo patyčių 

atvejai (nuo keturių 

2017 m. iki dviejų 

2018 m.). 

 

 

Kuriama saugi, 

mokinio asmenybės 

augimui, brandai ir 

ugdymuisi palanki 

aplinka 

gimnazijoje. 

Beveik visi 

mokiniai įtraukiami 

į įvairias 

prevencines 

veiklas.  

70 proc. mokinių 

įgijo atsparumą 

žalingiems 

įpročiams.  

 

 

 

 

 

 

95 proc. mokinių 

Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) 

rekomendacijos yra 

paveikios, 

mokiniams 

suteikiama 
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individuali pagalba. 

1.3. Gimnazijos 

pastato 

rekonstrukcija, 

edukacinių  aplinkų 

modernizavimas, 

racionalus 

finansinių išteklių 

valdymas. 

 

 

Pradėti gimnazijos 

rekonstrukcijos II 

etapą: gauti 

finansavimą 

pastato išorės ir 

vidaus 

rekonstrukcijai, 

atnaujinti 

gimnazijos pastato 

fasadą, restauruoti 

pamatus.  

Parengti naujos 

sporto salės 

statybos  projektą, 

vykdyti viešuosius  

pirkimus statybos 

darbams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinių aplinkų 

modernizavimas. 

Pasirengimas 

pereiti prie 

mokytojų etatinio 

apmokėjimo 

tvarkos. 

Užtikrinti vidaus 

darbo kontrolę.  

Gimnazijos rekonstrukcijos 

ir edukacinių aplinkų 

modernizavimo 

dokumentacija (viešųjų 

pirkimų, projektų medžiaga, 

sutartys su tiekėjais).  

Gautas finansavimas pastato 

išorės ir vidaus 

rekonstrukcijai, atnaujintas 

gimnazijos pastato fasadas, 

restauruoti pamatai.  

Parengtas naujos sporto 

salės statybos  projektas, 

vykdyti viešieji  pirkimai 

statybos darbams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengta nauja kompiuterių 

klasė, atnaujintas 

Parlamentarizmo ir istorinio 

atminimo centras, visi 

kabinetai aprūpinti IKT, 

įsigyta naujos modernios 

organizacinės technikos, 

įrengti gėlynai ir poilsio 

zonos kieme. 

Parengta darbo apmokėjimo 

sistema, patvirtintas 

pareigybių sąrašas, parengti 

pareigybių aprašymai, 

papildytos darbo tvarkos 

taisyklės. Darbuotojai 

pasirašytinai supažindinti su 

apmokėjimo sistema.  

Vidaus darbo kontrolė 

vertinama gerai.  

Gautas 

finansavimas 

pastato išorės 

rekonstrukcijai. 

Numatytas 

finansavimas iš 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos  

gimnazijos vidaus 

rekonstrukcijai 

(dalimis, kasmet 

tam tikromis 

sumomis). 

Užsitęsus 

viešiesiems 

pirkimams ir 

atsiradus 

nenumatytiems 

darbams (pastatas – 

paminklas)  

gimnazijos pastato 

fasadų atnaujinimo 

ir naujos sporto 

salės projektavimo 

darbai užsitęsė ir 

turėtų būti baigti 

2019 m.  

Įrengta nauja 

kompiuterių klasė, 

atnaujintas 

Parlamentarizmo ir 

istorinio atminimo 

centras, visi 

kabinetai aprūpinti 

IKT, įsigyta naujos 

modernios 

organizacinės 

technikos, įrengtos 

poilsio zonos 

kieme. 

Parengta 

dokumentacija 

pasikeitus darbo 

apmokėjimo 

sistemai.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Gimnazijos pastato fasadų atnaujinimo 

ir naujos sporto salės projektavimo darbai 

užsitęsė ir turėtų būti baigti 2019 m. (buvo 

Keli viešieji pirkimai, atsirado nenumatytų darbų 

(pastatas – paminklas): freskos languose, atrastas 

granitinis cokolis, smarkiai įtrūkęs vienas pastato 
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numatyta 2018 m.). sienos kampas; sporto salės statybai numatytoje 

vietoje būtina suprojektuoti šiluminės trasos 

iškėlimą.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengta atsilaisvinusios erdvės (pastačius 

naują sporto salę) koncepcija ir vizualizacija.  

Sukurta nauja erdvė bus skirta 

informaciniam centrui ir gimnazistų 

poilsiui.  

3.2. Įrengtas gimnazijos pastato apšvietimas.  Atnaujinti ir apšviesti istorinio pastato 

fasadai. 

 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Gimnazijos savivaldos institucijų įtraukimas siekiant Geros mokyklos raiškos. 

6.2. Tikslingas partnerystės ryšių plėtojimas kuriant pagalbos mokiniui renkantis ugdymo(si) 

sritį bei profesiją, universitetinės veiklos modelį.  

 

Gimnazijos direktorė              Daiva Garnienė 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)           (parašas)                 (vardas ir pavardė)            (data) 

 

 


