
PATVIRTINTA:

Kauno „Vyturio" gimnazijos Visuotinio 

dalininkų susirinkimo 

2021 m. kovo 31 d.

protokolu Nr. VD-3

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie 

lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS

         (viešosios įstaigos pavadinimas)

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo 

paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 

papildymas

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose 

mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 40



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiama 

reikšmė
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Gimnazijos  direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) 79,75 Gimnazijos  direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 5 Gimnazijos  direktorius

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) 7,4 Gimnazijos  direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 0 Gimnazijos  direktorius

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto (proc.)

0 Gimnazijos  direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

0 Gimnazijos  direktorius

nenuomojat patalpų, neturit 2 proc. lėšų????

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų 

lėšų suma (eurai)

0 Gimnazijos  direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 

patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

100 Gimnazijos  direktorius

Žmogiškieji ištekliai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                    

1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.                             

1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa 

trūkstamų mokymų įvertinimui.

 2. Atnaujintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, saviugdos registras Google debesijos 

formate (vnt.)

2.1. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.                                                                  

2.2. Organizuoti metodinius renginius, skatinant pasidalinimą informacija iš lankytų 

seminarų.    (Metodinė refleksijai antradieniais)   

3. Tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas                                

II. Išlaidos 

1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.

1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 

poreikiui).

2.1. Užtikrinama sisteminga vidaus kontrolė, atliekamas  įstaigos vidaus 

kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. 

I. Personalo valdymas:

1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą 

ir aktyvumą.  

1.1. Kartą per metus organizuojmi individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju 

susitariant  dėl  svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų.

1.2.     Pedagogai  taiko kolegialų grįžtamąjį ryšį, kuria refleksyviąją gimnazijos 

bendruomenę (veda  atviras pamokas,  dalinasi gerąja patirtimi

konferencijose, renginiuose).

1.3. Aktyvi metodinių grupių veikla.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

FINANSAI

I. Gautos lėšos:

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą.

1.1.  Metinio biudžeto lėšų planavimas.

1.2. Vykdoma sisteminga gimnazijoss finansų kontrolė ir vertinimas.                                 

2.  Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių 

išteklių šaltinių.

2.1. Įvairiais informacijos sklaidos būdais viešinti informaciją bendruomenei apie 

galimą  1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą.

3. Prittraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.

3.1. Atliekama galimo dalyvavimo projektnėje veikloje analizė.

3.2. Dalyvaujama projektuose:

Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Acting now for the Future“. 

3.2.1. Projektas „21-ojo amžiaus klasė: ugdymo proceso modernizavimas 

diegiant inovacijas“.

3.2.2. Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Europa Trivia Game“.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 85



Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  

dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

100 Gimnazijos  direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų (proc.)

100 Gimnazijos  direktorius

TURTAS

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

6,7 Gimnazijos  direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

87,74 Gimnazijos  direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 4,15 Gimnazijos  direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)

10,61 Gimnazijos  direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

II. Kilnojamo turto valdymas Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

0 Gimnazijos  direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

264 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pradinį ugdymą

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  

skaičiaus kaita įstaigoje 

3 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pradinį ugdymą

Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse,  skaičius (žm. 

sk.).

371 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programą (I dalis) .

II. Išlaidos 

1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.

1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 

poreikiui).

2.1. Užtikrinama sisteminga vidaus kontrolė, atliekamas  įstaigos vidaus 

kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. 

I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas:

II. Mokinių ugdymosi poreikių užtikrinimas įgyvendinant pagrindinio ugdymo 

programas, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmenybės 

ūgties pagal kiekvieno išgales ir ypatybes

2.1. Išnaudotos BUP galimybės formuojant  gimnazijos pagrindinio ugdymo 

programos (I dalis) ugdymo turnį.

2.2. Mokinių ir mokytojų saugumo, emocinės sveikatos palaikymas Covid-19 

pandemijos sąlygomis užtikrinant nepertraukiamą ugdymo procesą

2.3. 5-8 klasių mokinių asmeninių mokymosi bei kitų veiklų - projektų, renginių, 

pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos, laimėjimų konkursuose 

viešinimas gimnazijos svetainėje ir Facebook_e.

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 

lyginamoji  analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.

2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių 

sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių 

mažinimui.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.

3.1. Atlikta patalpų apžiūra.

3.2. Sudarytas lūkesčių sąrašas, kuriame būtų pateikti pageidavimai vidaus ir 

išorės aplinkos papildymui, pakeitimui.

3.3.  Ugdymo ir ugdymo(si) aplinkų papildymas, naujų erdvių įkūrimas.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Pradinio ugdymo organizavimas:

II. Mokinių ugdymosi poreikių užtikrinimas įgyvendinant pradinio ugdymo 

programą, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmenybės 

ūgties pagal kiekvieno išgales ir ypatybes

2.1. Išnaudotos BUP galimybės formuojant  gimnazijos pradinio ugdymo 

programos ugdymo turnį.

2.2. Mokinių ir mokytojų saugumo, emocinės sveikatos palaikymas Covid-19 

pandemijos sąlygomis užtikrinant nepertraukiamą ugdymo procesą

2.3. 1-4 klasių mokinių asmeninių mokymosi bei kitų veiklų - projektų, renginių, 

pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos, laimėjimų konkursuose 

viešinimas gimnazijos svetainėje ir Facebook_e.



5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 24 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programą (I dalis) .

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) 

klasėse, skaičius  (žm. sk.)

162 Direktoiriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio 

ugdymo programą.

Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos)  klasėse, 

dalis (proc.)

48 Direktoiriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio 

ugdymo programą.

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 5 Direktoiriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio 

ugdymo programą.

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 2 Direktoiriaus pavaduotoja ugdymui , kuriuojanti 

pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio 

ugdymo programą.

I. Neformaliojo ugdymo organizavimas:

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

1.1. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas dėl COVID-19: 

dezinefekuoti instrumentų paviršius, vėdinti patalpas.

2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

2.1.Teikta informacija apie higienos normas individualiose ir grupinėse 

pamokose (rankų plovimas, darbo vietos sterilizavimas, kontaktas su aplinka);

2.2.Skelbti informaciniai, įspėjamieji pranešimai apie judėjimo srautą mokyklos 

viduje.

3. Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams.

4. Skelbta informacija apie mokinių laimėjimus gimnazijos internetinėje 

svetainėje, Facebook_e.

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo 

ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

 NVS 525

FŠPU 270

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Muzikos 

skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I.  Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo 

organizavimas:

II. Mokinių ugdymosi poreikių užtikrinimas įgyvendinant pagrindinio ugdymo(I-

II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo  programas, sudarant lygias galimybes 

kiekvienam mokiniui siekti asmenybės ūgties pagal kiekvieno išgales ir ypatybes

2.1. Išnaudotos BUP galimybės formuojant  gimnazijos pagrindinio ugdymo 

programos (II dalis) ir vidurinio ugdymo programos ugdymo turnį.

2.2. Mokinių ir mokytojų saugumo, emocinės sveikatos palaikymas Covid-19 

pandemijos sąlygomis užtikrinant nepertraukiamą ugdymo procesą

2.3.I-II gimn. klasių mokinių asmeninių mokymosi bei kitų veiklų - projektų, 

renginių, pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos, laimėjimų 

konkursuose viešinimas gimnazijos svetainėje ir Facebook_e.

I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas:

II. Mokinių ugdymosi poreikių užtikrinimas įgyvendinant pagrindinio ugdymo 

programas, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmenybės 

ūgties pagal kiekvieno išgales ir ypatybes

2.1. Išnaudotos BUP galimybės formuojant  gimnazijos pagrindinio ugdymo 

programos (I dalis) ugdymo turnį.

2.2. Mokinių ir mokytojų saugumo, emocinės sveikatos palaikymas Covid-19 

pandemijos sąlygomis užtikrinant nepertraukiamą ugdymo procesą

2.3. 5-8 klasių mokinių asmeninių mokymosi bei kitų veiklų - projektų, renginių, 

pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos, laimėjimų konkursuose 

viešinimas gimnazijos svetainėje ir Facebook_e.



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 

padariusių asmeninę pažangą dalis, nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

25 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pradinio ugdymo programos įgyvendinimą

Mokinių  pasiekusių matematikos, skaitym, rašymo 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 

programoje dalis (proc.)

75 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pradinio ugdymo programos įgyvendinimą

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, 

rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, 

dalis (proc.)

64 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (I dalies) programos 

įgyvendinimą

Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 11-12 (III-

IV  gimnazijos) klasėse  ir pasiekusių teigiamų mokymosi 

rezultatų, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

65 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (II dalies) programos ir 

vidurinio uųgdymo programos įgyvendinimą 

įgyvendinimą

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc.)

75 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (I dalies) programos 

įgyvendinimą

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą 

mokinių dalis (proc.)

98 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (II dalies) programos ir 

vidurinio uųgdymo programos įgyvendinimą 

įgyvendinimą

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų dalykų brandos 

egzaminus mokinių dalis (proc.)

75 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (II dalies) programos ir 

vidurinio uųgdymo programos įgyvendinimą 

įgyvendinimą

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą mokinių 

dalis (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kuruojanti 

pagrindinio  ugdymo (II dalies) programos ir 

vidurinio uųgdymo programos įgyvendinimą 

įgyvendinimą

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

80 Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

25 Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Siekti optimalaus kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumos lygio.

1.1. Atliktos  mokinių mokymosi pasiekimų dinamikos analizės (trimestrų, 

pusmečių,NMPP, PUPP,VBE):

1.2. Mokinių, kuriems sudarytas švietimo pagalbos planas, individualios pažangos 

stebėjimas, į(si)vertinimas bent du kartus per metus. (Trišaliai susitikimai)

1.3. Sumažėjęs mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus dėl nuotolinio mokymo(si), 

skaičius, įgyvendinant mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo 

priemonių planą.

1.4. Mokinių mokymosi motyvaciją stiprinančių strategijų taikymas  netradicinėse 

ugdymo(si)aplinkose. Pamokos kitaip. 

2. Tobulinti nuotolinio mokymo(si) kokybę:

2.1. Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtra naudojant ir kuriant 

skaitmeninį turinį.

2.2. Sudarytos galimybės mokiniams saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei 

skaitmeniniu ugdymo turiniu ESF projekto „Saugios elektroninės aplinkos vaikams 

kūrimas“.

2.3. Paveikus skaitmeninio ugdymo(si) turinio, pasiekiamo įvairiuose laisvai 

prieinamuose portaluose, naudojimas ugdymo kokybės siekiui. 

3. Pagal nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus atnaujinti pamokų/ugdymo 

dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą ugdymo 

procese. 

4. Didinti mokinių susidomėjimą STEAM mokslų srityje, sukurti sąlygas ugdymo(si) 

kokybės gerinimui. 

4.1. Suburta STEAM dalykų mokytojų grupė.

4.2. Patobulintos STEAM dalykų mokytojų grupės kompetencijos.

4.3. Įrengta gamtos mokslų laboratorija STEAM dalykų ugdymui. 

5. Puoselėti mokinių socialumą ir bendrakūrą:

5.1. Organizuojami gimnazijos įvaizdį ir tapatumą atspindytis renginiai atsižvelgiant į 

situaciją Lietuvoje pandemijos laikotarpiu.

5.2. Atnaujintas mokinių pasiekimų (olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, 

projektuose) registras Google debesijos formate.

6. Vydyti projektus:

6.1. Respublikinis projektas  „Informatika pradiniame ugdyme“.

6.2. Respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ gimnazijos pokyčio 

projekto „Požiūrio transformacija link savivaldaus mokymosi“ .

6.3. Informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) ilgalaikė programa „Teachers 

Lead Tech“ (pradinis ugdymas)

6.4. Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Acting now for the Future“. 

6.5. Projektas „21-ojo amžiaus klasė: ugdymo proceso modernizavimas diegiant 

inovacijas“.

6.6. Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Europa Trivia Game“.

6.7. Inicijuoti trumpalaikiai, dienos projektai atskirų amžiaus grupių vaikams.

6.8.  Suaktyvinti integruoti meniniai - kūrybiniai projektai.

7. Vykdyti ugdymo kokybės priežiūrą.

7.1. Atnaujintas ugdymo kokybės stebėsenos  tvarkos aprašas.

7.2. Parengtas gimnazijos ugdymo kokybės stebėsenos rodiklių krepšelis.

7.3. Vykdyta ugdomosios veiklos priežiūra (bent po 2 kiekvieno mokytojo pamokas).

8. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacinių komunikacinių 

technologijų galimybes:

8.1. Apibendrinti mokinių ugdymosi pasiekimai el. dienyne.

8.2. Refleksijai  ir grįžtamąjam ryšiui naudoti įsivertinimui skirtos virtualios programos 

(Reflectus.lt.,socrative.com., Kahoot, Iqesonline Lietuva).

9. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose 

veiklose.

9.1. Organizuoti klasių koncertai tėvams, įtraukti tėvai į koncertinę veiklą.

10. Tobulinti FŠPU ir NVŠ vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą dalyvavimą 

ugdymo(si) procese.

10.1. Interaktyviai pateiktas pamokos turinys, kad mokinys, perteikdamas išmoktas žinias 

praktikos ir teorijos būdų, toliau norėtų dalyvauti ugdymo procese.

10.2. Išplėtota NVŠ pasiūla 5-12 klasių mokiams.

10.3. NVŠ programos orientuotos į socialinių, emocinių, komunikavimo, sveikatinimo 

kompetencijų ugdymą.

11. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose.

11.1. Aktyviai dalyvauta Lietuvos ugdymo įstaigų organizuojamuose koncertuose, 

festivaliuose, konkursuose bei edukacinėse išvykose.

11.2. Maksimaliai išnaudotos  „Kultūros paso" lėšos.

11.3.Išplėtotos mokinių žinios apie Kauno ir Lietuvos kultūrinį paveldą.

12. Aktyvinti dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.

12.1. Skatintas mokinių dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, gerinant 

gabių mokinių saviraiškos galimybes.



Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 

(vnt.)

7 Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 

švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius 

(vnt.)

NVŠ 36

FŠPU 23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

kuriuojanti NVŠ ir Muzikos skyriaus 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, įgijusių atskiros neformaliojo švietimo srities, 

išsilavinimą,  dalis (proc.)

FŠPU 20,21 Muzikos skyriaus direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin 

palankiai vertinančių paslaugos gavėjų dalis (proc.)

FŠPU 75 Muzikos skyriaus direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Veiksmingai organizuotų neformaliam švietimui skirtų 

dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

NVŠ 80

FŠPU 80

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

kuriuojanti NVŠ ir Muzikos skyriaus 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Siekti optimalaus kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumos lygio.

1.1. Atliktos  mokinių mokymosi pasiekimų dinamikos analizės (trimestrų, 

pusmečių,NMPP, PUPP,VBE):

1.2. Mokinių, kuriems sudarytas švietimo pagalbos planas, individualios pažangos 

stebėjimas, į(si)vertinimas bent du kartus per metus. (Trišaliai susitikimai)

1.3. Sumažėjęs mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus dėl nuotolinio mokymo(si), 

skaičius, įgyvendinant mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo 

priemonių planą.

1.4. Mokinių mokymosi motyvaciją stiprinančių strategijų taikymas  netradicinėse 

ugdymo(si)aplinkose. Pamokos kitaip. 

2. Tobulinti nuotolinio mokymo(si) kokybę:

2.1. Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtra naudojant ir kuriant 

skaitmeninį turinį.

2.2. Sudarytos galimybės mokiniams saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei 

skaitmeniniu ugdymo turiniu ESF projekto „Saugios elektroninės aplinkos vaikams 

kūrimas“.

2.3. Paveikus skaitmeninio ugdymo(si) turinio, pasiekiamo įvairiuose laisvai 

prieinamuose portaluose, naudojimas ugdymo kokybės siekiui. 

3. Pagal nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus atnaujinti pamokų/ugdymo 

dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą ugdymo 

procese. 

4. Didinti mokinių susidomėjimą STEAM mokslų srityje, sukurti sąlygas ugdymo(si) 

kokybės gerinimui. 

4.1. Suburta STEAM dalykų mokytojų grupė.

4.2. Patobulintos STEAM dalykų mokytojų grupės kompetencijos.

4.3. Įrengta gamtos mokslų laboratorija STEAM dalykų ugdymui. 

5. Puoselėti mokinių socialumą ir bendrakūrą:

5.1. Organizuojami gimnazijos įvaizdį ir tapatumą atspindytis renginiai atsižvelgiant į 

situaciją Lietuvoje pandemijos laikotarpiu.

5.2. Atnaujintas mokinių pasiekimų (olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, 

projektuose) registras Google debesijos formate.

6. Vydyti projektus:

6.1. Respublikinis projektas  „Informatika pradiniame ugdyme“.

6.2. Respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ gimnazijos pokyčio 

projekto „Požiūrio transformacija link savivaldaus mokymosi“ .

6.3. Informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) ilgalaikė programa „Teachers 

Lead Tech“ (pradinis ugdymas)

6.4. Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Acting now for the Future“. 

6.5. Projektas „21-ojo amžiaus klasė: ugdymo proceso modernizavimas diegiant 

inovacijas“.

6.6. Erasmus+K2 mokyklų partnerysčių projektas „Europa Trivia Game“.

6.7. Inicijuoti trumpalaikiai, dienos projektai atskirų amžiaus grupių vaikams.

6.8.  Suaktyvinti integruoti meniniai - kūrybiniai projektai.

7. Vykdyti ugdymo kokybės priežiūrą.

7.1. Atnaujintas ugdymo kokybės stebėsenos  tvarkos aprašas.

7.2. Parengtas gimnazijos ugdymo kokybės stebėsenos rodiklių krepšelis.

7.3. Vykdyta ugdomosios veiklos priežiūra (bent po 2 kiekvieno mokytojo pamokas).

8. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacinių komunikacinių 

technologijų galimybes:

8.1. Apibendrinti mokinių ugdymosi pasiekimai el. dienyne.

8.2. Refleksijai  ir grįžtamąjam ryšiui naudoti įsivertinimui skirtos virtualios programos 

(Reflectus.lt.,socrative.com., Kahoot, Iqesonline Lietuva).

9. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose 

veiklose.

9.1. Organizuoti klasių koncertai tėvams, įtraukti tėvai į koncertinę veiklą.

10. Tobulinti FŠPU ir NVŠ vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą dalyvavimą 

ugdymo(si) procese.

10.1. Interaktyviai pateiktas pamokos turinys, kad mokinys, perteikdamas išmoktas žinias 

praktikos ir teorijos būdų, toliau norėtų dalyvauti ugdymo procese.

10.2. Išplėtota NVŠ pasiūla 5-12 klasių mokiams.

10.3. NVŠ programos orientuotos į socialinių, emocinių, komunikavimo, sveikatinimo 

kompetencijų ugdymą.

11. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose.

11.1. Aktyviai dalyvauta Lietuvos ugdymo įstaigų organizuojamuose koncertuose, 

festivaliuose, konkursuose bei edukacinėse išvykose.

11.2. Maksimaliai išnaudotos  „Kultūros paso" lėšos.

11.3.Išplėtotos mokinių žinios apie Kauno ir Lietuvos kultūrinį paveldą.

12. Aktyvinti dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.

12.1. Skatintas mokinių dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, gerinant 

gabių mokinių saviraiškos galimybes.

Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (vnt.) FŠPU 0 Muzikos skyriaus direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui



1-4 klasių mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

75

5-8 klasių mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

73

I-II gimn. klasių mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 9-10 (I-II 

gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.)

70

Muzikos skyriaus mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) 

70

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

45

Švietimo įstaigos siūlomų neformaliojo švietimo sričių 

skaičius (vnt.)

FŠPU 1

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų 

poreikius.

1.1. Efektyvi pagalbos vaikui specialistų veikla.

1.2. Glaudus bendradabiavimas su pagalbą mokiniui teikiančiomis įstaigomis.

1.3. Sumažėjęs mokinių skaičius, patyrusių mokymosi praradimus dėl COVID-19 

pandemijos.

1.4. Teikta mokymosi pagalba mokiniams trumpalaikėse ir /arba ilgalaikėse 

konsultacijose, atsižvelgiant nuo mokymosi praradimų gylio.

2. Atnaujinti mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašą.

3. Vystyti kuo įvairesnes neformaliojo švietimo sritis, siekiant maksimaliai patenkinti 

vaikų poreikius.

3.1. Suorganizutii koncertai, festivaliai, respublikiniai ir tarptautiniai konkursai;

3.2.Suorganizuotaa solfedžio olimpiada. 

3.3. Suorganizuotos edukacinės ir koncertinės išvykos į Lietuvos muzikos mokyklų, 

dvarų koncertines aplinkas, siekiantskatinti mokinių koncertinę-pažintinę veiklą.

III. Geros savijautos užtikrinimas

1. Užtikrinti efektyvią prevencinę veiklą, socialinį-emocinį ugdymą, įgyvendinant 

prevencines programas:

1.1.  Gimnazijoje suorganizuoti  bent 3 prevenciniai renginiai, projektai.

1.2. Bent 40 proc. mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tobulina kompetencijas 

socialinio-emocinio ugdymo kvalifikacijos programose.

1.3. Atliktas mokinių adaptacijos, savijautos tyrimas.  Bent 1 proc. pagerėję rezultatai, 

lyginant su 2020 metais.

1.4. Pasirengta Olweus patyčių prevencijos programos akreditavimui. 

1.5. Užtikrintas socialinis-emocinis  ugdymas įgyvendinant prevencines programas:„ 

Olweus patyčių prevencijos programa“, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

programa „Antras žingsnis“, vaiko emocijų išraiškos  kontrolės (VEIK) ugdymo 

programa, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa Gyvai“.

1.6.Socialiniam-emocinamo ugdymui, sveikos gyvensenos poreikio formavimui pasitelkti 

socialiniai partneriai.

2. Vertybinio (salezietiško)ugdymo programos tęstinumas:

2.1. Suorganizuoti bent 2 vertybinio ugdymo renginiai.

2.2.Plėtojama socialinė - karitatyvinė veikla.

2.3. Dalyvauta Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos veiklose. 

3. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir įtraukiant tėvus.

3.1. Suorganizuoti mokinių ir tėvų koncertai Kauno miesto koncertų salėse;

3.2. Suorganizuoti edukacinės pažintinės išvykos kartu su mokinių tėvais, ugdant ir 

gilinant mokinių meninius koncertinius įgūdžius, aktyviai prisidedant bent vienam 

šeimos nariui.



V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

1. Modernizuoti ugdymo procesą šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis.

1.1. Įsigytos grafinės planšetės, šiuolaikiniam ugdymo turinio  perteikimui, nuotolinio  

mokymo(si) sąlygomis. (20 vnt.)

1.2. Atnaujinta kompiuterinė klasė naujais konpiuteriais (15 vnt.).

1.3. Įsigytos šiuolaikinės ugdymo turiniui įgyvendinti skirtos priemonės 

(EDUKA,MOZABOOL,EMA licenzijos.

2. Modernizuoti vidines edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi 

poreikių tenkinimo.

2.1. Atnaujinta mažoji koncertinė salė, tenkinanti mokinių meninius saviraiškos 

poreikius.

2.2 Atnaujinta mokymui naudojamų instrumentų bazę.

2.3. Įrengta chorinio dainavimo klasė.

3. Įrengta gamtos mokslų laboratorija STEAM dalykų ugdymui. 

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius 

(vnt.)

820

VI. Pagrindinio  ugdymo prieinamumas Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases 

dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)

100

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II 

gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 

(proc.)

100

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV 

gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 

(proc.)

100

VIII. Teikiamų paslaugų kaštai

1. Tobulinti tėvų įmokų sistemą.

1.1. Patobulinta tėvų įmokų už mokslą sistemą.

Įstaigos teikiamų paslaugų finansinių išteklių, skirtų 

neformaliajam švietimui organizuoti, dalis (proc.)

PRITARTA:

Kauno „Vyturio" gimnazijos tarybos

2021 m. kovo 19 d. protokoliniu nutarimu  Nr.2

VII. Pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas


