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KAUNO ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖS MOKYKLOS 

 

2013–2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 
I. ĮVADAS 

 

Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos strateginio plano tikslas – veiksmingai ir tikslingai 

organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, 

numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą mokyklos 

vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.  

Strateginis planas 2013-2015 metams atliepia Kauno miesto savivaldybės 2005-2015 metų 

strateginio plano (kartu su 2008-2015 metų strateginio plano pakeitimais) nuostatas, mokyklos 

išorinio vertinimo ir veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, nusako įstaigos strateginius tikslus ir 

apibrėžia veiklos rezultatus.  

Įgyvendinant strateginius siekius, bus užtikrinama šiuolaikinės visuomenės poreikius 

atitinkanti švietimo kokybė, laiduojamas mokyklos savitumas, padedami pagrindai tęstiniam, visą 

gyvenimą trunkančiam mokinių mokymuisi. Siekiant įgyvendinti strateginius tikslus, bus telkiama 

mokyklos bendruomenė – mokiniai, jų tėvai ir pedagogai. Kaita – tai nuolatinis, nenutrūkstamas 

procesas, verčiantis kisti visuomenės sampratoms bei nuostatoms. Kuo greičiau jos nariai suvokia 

nuolatinės kaitos neišvengiamumą, tuo spartesnė tokios visuomenės technologinė ir sociokultūrinė 

pažanga. Mūsų mokykla nėra izoliuota organizacija, todėl ji nuolat įtakojama įvairių kaitos proceso 

aspektų – tiek politinių, tiek socialinių, tiek ekonominių. Galima teigti, kad šiandien turime pakitusį 

mūsų bendruomenės požiūrį į mokinį, mokymą ir mokymąsi, kokybiškai ir kiekybiškai kitą ugdymo 

turinį, garantuojantį šiuolaikiškų edukacinių paslaugų plėtrą.  

TIKIME, kas nuosekli ir kryptinga veikla leis įgyvendinti pasirinktus strateginius mokyklos 

veiklos prioritetus.  

TIKIME, kad išsikeltus veiklos prioritetus sėkmingai įgyvendinti padės ir bendruomenėje jau 

susiformavusios vertybinės nuostatos: 

 Pagarba, tolerancija, dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui; 

 Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas; 

 Racionalus laiko panaudojimas. 

Pasirinktos vertybinės nuostatos, kurios atspindi bendruomenės narių vertybių sistemą,  - 

Ž M O G U S ,  M O K S L A S  I R  L A I K A S .  

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė. 

Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės ir bendradarbiavimo principų. 

Mokykla siekia tapti naujo tipo edukacine įstaiga, kurioje būtų įgyvendinamos šiuolaikiškų 

edukacinių paslaugų teikimas mokiniams, tėvams. 



 

 

 

 

Parengtą 2013-2015 metų strateginį veiklos planą atspindi pasirinktas veiklos strategijos 

kūrimo modelis (žr. 1 pav.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Kauno šv. Kazimiero (buvusi Sargėnų, 39-oji) vidurinė mokykla buvo atidaryta 1978 m. 

Sargėnų gyvenvietėje. Sargėnai – Kauno miesto dalis šiauriniame miesto pakraštyje, išaugusi 

pokario laikais, pastačius Sargėnų keramikos gamyklą-plytinę. Prie Kauno miesto buvo prijungta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 pav. Veiklos strategijos kūrimo modelis (P.Talijūnienė)  

SITUACIJOS ANALIZĖ 
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apie 1972 m. (anksčiau buvo Kauno rajonas, Rožių km.). Šiaurinėje dalyje yra vandens tvenkinys 

(buvęs karjeras).  

Mokykla yra miesto pakraštyje, savitame, nuo miesto centro nutolusiame, gana uždarame 

nuosavų namų mikrorajone, tad mokykloje itin stiprus jos narių (mokinių-tėvų-mokytojų-

darbuotojų) bendruomeniškumo jausmas, mokosi mokyklą jau baigusių buvusių mokinių vaikai.  

Mokykla yra visos Sargėnų bendruomenės kultūros ir švietimo centras (kitų kultūros įstaigų nėra): 

ne tik mokinių tėvai, bet ir seneliai, proseneliai yra dažni mokyklos organizuojamų renginių, 

švenčių, koncertų, susitikimų svečiai ir dalyviai, o taip pat mokykloje savo veiklas organizuoja ir 

Sargėnų-Vytėnų bendruomenės centras, repetuoja ir koncertus rengia bendruomenės centro 

ansamblis „Šilas“, susitikimus organizuoja Senjorai.  

Šiuo metu mokykloje mokosi 492 mokiniai, suformuotos 22 klasės, įgyvendinamos 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Mokykla yra ties Kauno 

miesto ir rajono riba, todėl tenkina ne tik Sargėnų mikrorajono, bet ir pagal geografinę padėtį šalia 

esančių Kauno rajono mokinių  ugdymosi poreikius. Užtikrinamas mokymosi tęstinumas, išlaikomi 

stabilūs mokinių kolektyvai, kurie būna susiformavę mokantis pradinio ugdymo programą – taip 

palengvinamas adaptacijos dalykinėje sistemoje procesas,  užtikrinamas mokinių emocinis ir fizinis 

saugumas.  

Nuo 2005 metų besitęsiant miesto mokyklų tinklo pertvarkai mokyklą jau keletą kartų buvo 

ketinama reorganizuoti į pagrindinę. Tačiau mokyklos ir mikrorajono bendruomenei susitelkus, 

pateikus argumentų, buvo atsižvelgta į bendruomenės, mokinių tėvų nuomones ir leista mokyklai 

vykdyti vidurinio ugdymo programą iki 2013 m. Mokyklos bendruomenė šiuo laikotarpiu ypač 

pajautė švietimo rinkos buvimą, todėl suvokiame, kad tik besimokanti, pažangos siekianti, 

inovacijas taikanti organizacija gali būti konkurencinga.  

Gilias tradicijas turi vertybinis ir dorinis mokinių ugdymas: nuosekliai ir kryptingai 

bendradarbiaujama su Kauno Šilainių šv. Dvasios parapija, mokyklos bendruomenė noriai ir 

aktyviai dalyvauja labdaringose vietinėse ir šalies akcijose, karitatyvinėse programose ir 

projektuose, piligriminėse kelionėse, susitikimuose. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010 m. 

gegužės mėn. 27 d. mokyklai suteikė šv. Kazimiero vardą.  

Mokyklos organizacinė struktūra pavaizduota 2 pav.:  
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2 pav. Mokyklos organizacinė struktūra  

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1.Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 

Išoriniai veiksniai 

Politiniai, 

teisiniai 

Nuo 2011 liepos 1 d. įsigaliojo nauja Švietimo įstatymo redakcija, kurioje reglamentuota, kad 

švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo 

pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Tai yra prioritetinė valstybės remiama 

visuomenės raidos sritis. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. gegužės 15 d. patvirtino valstybės pažangos strategiją 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Strategijoje pabrėžiama, kad jai įgyvendinti reikia 

piliečių pritarimo, ryžto keistis, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir iniciatyvos. Viena iš 

pagrindinių pažangos krypčių – atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus. 

Parengtas Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projektas, kuriame pagrindinis 

strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam  ir savarankiškam 

žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. T-355 patvirtinta 

Kauno miesto 2005-2015 metų strateginio plano redakcija, kurioje nusakyta Kauno miesto vizija 

– „... mokslo, žinių ekonomikos ir aukštųjų technologijų sklaidos miestas... Jame gyvena 

kūrybinga, nuolat besimokanti, dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomenė“ – sudaro palankias 

sąlygas Šv. Kazimiero mokyklai modernizuoti mokinių  mokymą(-si), sėkmingai planuoti 

socialinį saugumą. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. sausio 29 d.  patvirtino Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą, 

kuriame fiksuota, kad „švietimo sistema turi siekti naujos kokybės, kad paruoštų mokinius 

veiksmingai gyventi ir kurti rinkos sąlygomis besikeičiančioje visuomenėje“.  

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012–2015 metų priemonių plane 

fiksuotas sprendimas pertvarkyti struktūrą keičiant mokyklos tipą – iš vidurinės mokyklos į 

pagrindinę mokyklą, tačiau mokyklos bendruomenė, kurdama 2013-2015 m. mokyklos veiklos 

strategiją išreiškė siekį tapti progimnazija.  

Ekonominiai  Dėl objektyvių ir mokyklos neįtakojamų priežasčių (energetinių išteklių brangimo, 

ekonomikos nuosmukio padarinių ir t. t.) nuolat didėja įstaigos išlaikymo sąnaudos ir tai lemia 

funkcionavimo pabrangimą.  

Švietimo institucijų veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų (mokinio 

krepšelį) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos krepšelį) finansuoja savivaldybė. Nuo 2000 

m. nuolat didėjo švietimui skiriamos lėšos valstybės ir savivaldybės biudžetuose, tačiau BVP 

dalis švietimui mažėjo. Šiuo metu švietimui Lietuvoje BVP dalis yra skiriama didesnė už ES 

šalių vidurkį, tai sudaro palankias sąlygas siekti iškeltų strateginių tikslų. Įstatymiškai įtvirtintos 

švietimo finansavimo nuostatos (mokinio krepšelis) atskleidžia valstybės požiūrį į švietimą. Nuo 

2011 metų ugdymo reikmėms vienam mokiniui skiriama 3310 Lt. Mokyklai mokinio krepšelio 

lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams, mokymo 

priemonėms įsigyti ir mokinių pažintinei veiklai organizuoti.  

Lietuvos ekonomika išgyvena krizę, dėl nestabilaus pakankamo mokinių, lankančių mūsų 

mokyklą (keičiant mokyklos tipą), skaičiaus gali neigiamai paveikti mokyklos veiklą. Esama 

ekonominė situacija stabdo ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 

programos įgyvendinimą, tačiau dauguma mokyklos mokytojų turi pakankamus darbo krūvius, 

garantuojančius stabilias pajamas.  

Socialiniai  Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, 

taip pat ir mokyklos įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai 

problemiškų mokinių skaičius. Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis turi įtakos mokykloms. 

Išlieka mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija šalyje bei Kauno mieste, tačiau mūsų mokykloje 

mokinių skaičius pastaraisiais metais buvo gana stabilus, mokinių skaičiaus mažėjimo procentas 

mažesnis nei miesto vidurinėse mokyklose. 2012 m. mokyklai pagal miesto mokyklų tinklo 



 

 

 

 

pertvarkos planą nekomplektuojant 11 klasių mokinių skaičiaus mažėjimas buvo didžiausias 

(15,5 proc.) . Bendras mokyklos mokinių klasėje vidurkis paskutinius penkerius metus kito 

nežymiai, kasmet išliko didesnis (nuo +0,54 iki +1,58) nei miesto vidurinių mokyklų vidurkis, 

tik 2011 m. buvo mažesnis (-0,68).  

Mokyklose vis daugėja mokinių, kuriems skirta oficiali globa, kurie auga šeimose, kur dėl 

tėvystės ir socialinių įgūdžių stokos yra nepakankamai prižiūrimi. Kasmet Daugėja ir rizikos 

grupei priskiriamų mokinių skaičius. Tokių vaikų skaičiaus spartų didėjimą lemia krizinė 

situacija valstybėje, augantis tėvų nedarbas. Pasireiškia šie negatyvūs socialiniai išorės 

veiksniai: daugėja mokinių iš nepilnų šeimų, dalis auga socialinės rizikos šeimose, vis didesnei 

mokinių daliai teikiamas nemokamas maitinimas mokyklose, daugėja mokinių, kurių vienas iš 

tėvų yra  išvykęs į užsienį arba kurių vienas iš tėvų arba abudu tėvai yra bedarbiai. 

Daugėja ir mokinių, kuriems mokykloje būtina teikti socialinę ir psichologinę pagalbą, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius.  

Technologijos Lietuvoje stebimas visuomenės kompiuterinio raštingumo augimas. Informacinių 

technologijų plėtros kryptys apibrėžtos Lietuvos informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje. 

Sparčiai kompiuterizuojamos įmonės, valstybinės įstaigos, teikiama vis daugiau elektroninių 

paslaugų. Auga ap(-si)rūpinimo kompiuterine įranga lygis. Mokykla dalyvauja programoje 

„Mokyklų tobulinimo programa plius“, kuriai įgyvendinti naudojamos Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo 2007–2013 metams skirtos lėšos.  Įgyvendinami du 

projektai: „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir „Technologijų, menų ir 

gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. Diegiamos modernios mokymo priemonės – 

multimedijos projektoriai, nešiojamieji kompiuteriai, mokomųjų dalykų kompiuterinės 

programos.  

Ugdymo programų įgyvendinimo kokybinė plėtra, naujų šiuolaikinių technologijų įtraukimas 

į ugdymo procesą aktualizuoja praktinių mokinių bei personalo techninių įgūdžių plėtrą. 

Modernių mokymo priemonių diegimas, gyventojų kompiuterinio raštingumo augimas, interneto 

paplitimas ir internetu besinaudojančių asmenų skaičiaus gausėjimas sudarė prielaidas teikti 

elektronines paslaugas. Šių technologijų naudojimas pagerina  ugdymo kokybę, stiprina mokinių 

mokymosi motyvaciją. Mokykla reaguoja į pokyčius visuomenėje ir supažindina mokinius su 

informacinių technologijų naujovėmis. 

Edukaciniai 

(centriniai/ 

vietiniai) 

Vyriausybė nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio formavimui ir reglamentuoja 

ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką (bendrieji ugdymo planai). Ugdymo institucijai 

suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą 

(įstaigų ugdymo planai ir metinės veiklos programos). 2009 m. pradėtos diegti atnaujintos 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, nuo 2011 m. – vidurinio ugdymo Bendrosios programos. Tai 

vienas svarbiausių išorės veiksnių, lemiančių mokyklos veiklą ir suteikiančių išsilavinimo 

kokybę. Tikimasi, kad praktiniai žinių taikymo įgūdžiai ir gebėjimas socializuotis bus vertinami 

labiau negu ,,iškaltos” akademinės žinios. 

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įdiegtas Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos 

aprašas bei Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. patvirtintas Bendrojo lavinimo 

mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas mokyklai suteikia galimybę 

įsivertinti veiklą, savarankiškai priimti tinkamiausius sprendimus ir tikslingai planuoti aukštą 

ugdymo kokybę užtikrinančią kaitą. 

Vienas iš Kauno miesto 2005–2015 m. strateginio plano uždavinių – užtikrinti aukštą 

švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę. 2011 m. spalio 20 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos 

patvirtintoje Švietimo ir ugdymo programoje iškeltas uždavinys – švietimo ir ugdymo programų 

rengimas, įgyvendinimas.  

2012 m. patvirtintoje Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijoje akcentuojama 

būtinybė ir galimybė pasiūlyti teisinius ir administracinius mechanizmus, kurie leistų įtvirtinti 

pedagoginių darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę motyvaciją, 

užtikrintų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir tikslingą bei veiksmingą lėšų, 

skiriamų iš biudžeto pedagogų kvalifikacijai tobulinti, naudojimą. Koncepcija teisiniu požiūriu 

bus įgyvendinta pakeitus atitinkamus teisės aktus. Remiantis Lietuvos Respublikos teise, 

Europos Sąjungos dokumentais, nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimais bei rekomendacijomis 

Koncepcijoje laikomasi pagrindinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plėtros gairių: 

nuolatinio ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimo būtinybės suvokimo skatinimo, geresnių 

finansinių bei organizacinių sąlygų kvalifikacijos tobulinimui sudarymo, kvalifikacijos 

http://www.smm.lt/es_parama/pasirengimas/index.htm
http://www.sac.smm.lt/index.php?id=27e
http://www.sac.smm.lt/index.php?id=26e
http://www.sac.smm.lt/index.php?id=26e


 

 

 

 

tobulinimo sričių ir formų įvairovės didinimo. 

 

3.2. Vidinių išteklių analizė (atlikta remiantis 2010, 2011, 2012 metų mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis bei 2011 metais Išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktomis išvadomis):  

 

Vidiniai veiksniai 

Mokyklos 

kultūra/ 

Etosas 

Mokyklos etosas. Bendruomenės nariai žino, supranta ir pripažįsta  mokykloje vertinamą ir 

skatinamą sąmoningai gerą elgesį, atvirumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, krikščioniškąsias  

moralines nuostatas ir deklaruojamas elgsenos normas. Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja, o 

kartais ir inicijuoja veiklas, kuriose  mokosi tolerancijos ir gerumo: kalėdinės paramos ir 

labdaros akcijos, Kauno m. Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato bei Kauno rajono Pagynės 

vaikų globos namų lankymas, prisijungimas  prie TV3 ir SEB banko organizuojamo labdaros 

projekto „Išsipildymo akcija“. Mokykla jau aštuonerius metus aktyviai dalyvauja „Vaikų ir 

jaunimo olimpinio ugdymo šalies mokyklose“ projekte. Olimpinio ugdymo idėjos ir filosofija 

sutampa su mokyklos pasirinkta vertybinio dorinio ugdymo kryptimi ir nuostatomis, skatina 

mokinių norą tobulėti visose gyvenimo srityse.  

Mokykloje puoselėjamos tradicijos, organizuojami renginiai, kuriantys priklausymo 

bendruomenei, turinčiai tęstinumo siekių, jausmą. Tradiciniuose mokyklos renginiuose noriai 

dalyvauja mokiniai, tėvai, mokytojai, atvyksta buvę mokyklos mokiniai. Olimpinė savaitė, 

Krepšinio žvaigždžių turnyras, kūrybiniai plenerai, projektas „Kalėdų medis pražydo“, Advento 

vakaras, Kalėdų eglės įžiebimas, Užgavėnės, Motinos diena, Nominacijų diena – šie renginiai 

reprezentuoja mokyklą, siekia bendruomenės vertybinio ir dorinio ugdymo. Piligriminės 

kelionės į Šiluvą, liturginė ir sakramentinė veikla, katalikiškos akcijos – tai veikla, kurioje 

bendruomenė dalyvauja laisvanoriškai ir įvardija kaip šv. Kazimiero mokyklos vardą 

įprasminančią veiklą. Mokykla turi savo vėliavą, emblemą, yra išleidusi reprezentacinį  

lankstinuką. 

Mokyklos aplinka  saugi, jauku, geras mikroklimatas klasėse. Mokykla atvira tėvams ir 

visuomenei: tėvai kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, išklausoma jų nuomonė, 

mokyklos renginiuose dažni svečiai Šilainių parapijos šv. Dvasios bažnyčios, Šv. Kazimiero 

ordino Kauno krašto komtūrijos atstovai, Šilainių seniūnijos darbuotojai, Sargėnų bendruomenės 

pirmininkė, kiti socialiniai partneriai. Mokyklos vadovai, mokytojai aktyviai dalyvauja Sargėnų 

- Vytėnų bendruomenės veikloje: padeda organizuoti šventes, koncertus, valstybinių švenčių 

minėjimus. 

Daug dėmesio yra skiriama viešajai informacijai: mokyklos interneto svetainėje skelbiama 

mokyklos istorija, veiklos aktualijos, mokinių ir mokytojų pasiekimai, viešai platinamas 

mokyklos laikraštis „Mokinio kišenė“, organizuojamos kasmetinės „atvirų durų“ dienos, 

vykdoma gerosios darbo patirties sklaida mieste ir respublikoje. Mokyklos veikla 

reprezentuojama ir pasitelkiant reklamą: reklaminiai straipsniai žiniasklaidos priemonėse apie 

vykdomas akcijas, projektus, spausdinami ir platinami lankstinukai, kalendoriukai visiems 

bendruomenės nariams, pagaminti ženkleliai, reklaminiai mokyklos tušinukai, mokyklos vadovų 

vizitinės kortelės, originali mokyklos sporto apranga - tai formuoja palankią visuomenės 

nuomonę apie mokyklą, didina jos  galimybes konkurencingumo požiūriu.  

Mokykloje nuosekliai ir kryptingai sprendžiama lankomumo problema. Lyginant 2009-2010 

m. m. ir 2010-2011 m. m. duomenis išryškėjo, kad mokinių lankomumas 1-4 kl. ir 11-12 kl. 

pagerėjo, tačiau pablogėjo 5-8 kl. ir 9-10 kl. Lyginant 2010-2011 m. m. ir 2011-2012 m. m. 

duomenis išryškėjo, kad mokinių lankomumas 5-8 kl. ir 9-10 kl. pagerėjo, tačiau pablogėjo 1-4 

kl. ir 11-12 kl. Galima daryti išvadą, kad bendras praleistų pamokų skaičius labai nepakito, 

2010-2011 m. m. pastebimas pagerėjimas. Daugiausia pamokų yra praleidžiama 9-10, 

mažiausiai 1-4 klasėse. 

Ugdymas ir 

mokymasis 

 

Organizuojant ugdymo procesą siekiama maksimalaus mokinių ugdymosi poreikių 

tenkinimo ir mokinio krepšelio lėšų dermės: tarifikuotų valandų skaičius vienam klasės 

komplektui mokykloje – 50,3 val. (Kauno miesto vidurinių mokyklų vidurkis – 50,6), 

neformalaus ugdymo valandų dalis nuo bendro tarifikuotų valandų skaičiaus mokykloje – 4,3 

proc., mokyklos nuožiūra skiriamos valandos optimaliai tenkina mokinių ugdymosi poreikius, 

racionalus klasių dalijimas į grupes ir aiškūs susitarti dalijimo kriterijai. Mokytojai veiklą 

planuoja pagal susitartą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo turinio planavimo tvarką. 



 

 

 

 

Stebėtų pamokų analizė rodo, kad mokytojų parengtų ugdymo programų įvairovė garantuoja 

daugumos mokinių pasirinkimo galimybes bei dalies mokymosi motyvaciją. Pamokų ir 

neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai padeda įgyvendinti ugdymo turinį. Jie atitinka Higienos 

normų bendrojo lavinimo mokykloms reikalavimus.  

Mokykloje vykdomas anglų kalbos pagilintas mokymas nuo 5 klasės. Mokinių mokymosi 

krūvis visose klasėse yra optimalus, maksimalus savaitinių pamokų skaičius nėra viršijamas. 

Ugdymo turinys diferencijuojamas paralelinėse klasėse ir pagal mokinių gebėjimus. 

Diferencijuotai mokoma: 

-pagilintai I užsienio k. (anglų)  5–10 klasėse po 1 sav. val. mokymą diferencijuojant; 

-laikinosiose lietuvių k., anglų k., matematikos grupėse nedidinant savaitinio pamokų krūvio 5-

10 klasėse; 

-užsienio k. 12 klasėse pagal mokinių nustatytą užsienio k. mokėjimo lygmenį (A2, B1 ar B2), 

skiriant po 3 savaitines pamokas bei 1 val. moduliui; 

-vidurinio ugdymo programos branduolio dalykus pagal mokinių pasirinkimą B ar A kursų 

programas. 

Diferencijuotas mokymas taikomas ir pamokose, tačiau tik daliai mokinių veiksmingai 

skiriamos skirtingo lygmens užduotys, namų darbai bei kontroliniai darbai. 

Mokinių pasiekimai pamokoje yra aptariami ir vertinami formaliai/neformaliai, 

vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo nuostatomis. Informacija tėvams pateikiama įvairiais būdais, t.y. mobiliuoju telefonu, e. 

paštu, e-dienyne, bent 4 kartus per metus  organizuojamuose klasės tėvų susirinkimuose, 

individualiuose susitikimuose, pagalbos mokiniui specialistų, dalykų mokytojų pokalbiuose. 

Įgyvendinama Tėvų informavimo ir švietimo tvarka. Mokykloje atliktų tyrimų duomenimis, 

tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus ir pažangą sistema tenkina beveik visų apklaustų tėvų 

poreikius: 90 proc. tėvų teigia, kad jų vaikai vertinami objektyviai, 95 proc. tėvų pakanka 

informacijos apie vaiko mokymąsi, 92 proc. tėvų mokyklos organizuojami tėvų susirinkimai yra 

įdomūs ir naudingi.  

Planuodami ir organizuodami pamoką mokytojai turėtų tobulinti: 

- veiksmingą mokiniams įdomių metodų naudojimą ir užduočių taikymą, skatinantį mokymosi 

motyvaciją; 

- mokinių mokymą bendradarbiauti pamokoje atsižvelgiant į mokymosi poreikius, pamokos 

kontekstą ir dalyko specifiką; 

- skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių tenkinimą pamokoje; 

- sistemingą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą pamokoje. 

Popamokinė 

veikla 

 

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją. 

Kasmet siūloma iki 30 įvairių neformaliojo vaikų švietimo programų, kurias mokiniai renkasi 

laisvai, jos nėra privalomos. Tiriami mokinių mokymosi poreikiai dėl pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių pasiūlos formavimo bei mokinių saviraiškos poreikių.  

Neformaliojo ugdymo būrelius lanko 88 proc. 1 – 4 klasių mokinių, 94 proc. 5 – 10 klasių 

mokinių bei 35 proc. 11 – 12 klasių mokinių. 2011-2012 m. m. 75,6 proc. mokinių užimti 

neformaliojo ugdymo veikla mokykloje (miesto bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose – 77,1 

proc.), t.y. 1,5 proc. daugiau nei miesto bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose.  

Neformalusis ugdymas organizuojamas derinant ištirtus mokinių saviraiškos poreikius ir 

mokyklos galimybes bei atsižvelgiant į mokykloje susitartas ir pasirinktas neformaliojo ugdymo 

organizavimo kryptis. Neformaliajam mokinių ugdymui pagal paskirtį panaudojamos visos 

pagal bendruosius ugdymo planus priklausančios valandos: 

 Meninei saviraiškai – 47,8 proc. valandų. 

 Sportinei veiklai, sveikai gyvensenai – 21,7 proc. valandų. 

 Projektinei veiklai – 17,4 proc. valandų.   

 Pilietiniam bei socialinių įgūdžių ugdymui, nevyriausybinėms organizacijoms – 8,7 proc. 

valandų.  

 Techninei kūrybai – 4,4 proc. valandų.  

Neformaliojo ugdymo veikloje siekiama užtikrinti gabių mokinių mokymosi tęstinumą – tai 

vienas iš mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų.  

Pasiekimai 

 

Mokymosi pasiekimams apibendrinti mokykla analizuoja rezultatų rodiklius, vykdo metinių 

įvertinimų ir brandos egzaminų rezultatų palyginamąją analizę, svarsto ją siekiant tobulinti 

ugdymo procesą. Iš pažangumo suvestinių, metinių įvertinimų analizės išryškėjo, kad mokiniai 



 

 

 

 

pasiekia patenkinamą ir pagrindinį Bendrųjų programų lygmenį.  

PUPP pažymėjimai buvo išduoti visiems dešimtokams: 2010 metais — 58 mokiniams, 2011 

metais — 50, 2012 metais — 38 dešimtokams.  

Kasmet didėja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvaujančių dešimtokų skaičius: 

2010 m. lietuvių k. pasiekimų patikrinime dalyvavo 90 proc., 2011 m. – 74 proc., 2012 m. – 100 

proc. mokinių; matematikos – 2010 m. – 78 proc., 2011 m. – 64 proc., 2012 m. – 97 proc. 

mokinių.  

Lietuvių kalbos įvertinimai 2010 metais buvo intervale 5 – 9. Daugiausia mokinių gavo 

įvertinimus 8. 2011 ir 2012 metais įvertinimai svyruoja nuo 4 iki 10. 2012 metais labai gerų 

įvertinimų buvo daugiau nei 2011 metais. Gavusių neigiamus PUPP matematikos įvertinimus 

taip pat mažėja, tačiau matematikos įvertinimų 4 kasmet daugėja. Daugėja ir įvertinimų 8 – 10. 

2010 metais brandos atestatai buvo išduoti visiems 47 abiturientams, 2011 metais — 79 

abiturientams (iš 80), 2012 metais — 59 (iš 60).  

    Bendras 7 metų (2005–2011 m.) 4 VBE (anglų k., lietuvių k., matematikos, istorijos) 

kokybės reitingas miesto vidurinių mokyklų ir gimnazijų tarpe – 18 vieta, vidurinių mokyklų 

tarpe – 8 vieta. 15,12 balo viršijamas miesto 4 VBE kokybės vidurkis (miesto – 321,4; 

mokyklos – 336,52). Stebimos šios valstybinių egzaminų laikymo ir rezultatų tendencijos: 

- 2011 m. lietuvių k. (gimtosios) valstybinio brandos egzamino miesto kokybės vidurkis yra 

96,17, o mūsų mokyklos – 87,78, tai yra 8,39 žemesnis nei miesto. Mokyklinį lietuvių k. 

(gimtosios) brandos egzaminą išlaiko visi abiturientai, tačiau įvertinimai yra ne aukštesni kaip 7. 

Dauguma mokinių renkasi valstybinį lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminą; 

- 2011 m. matematikos valstybinio brandos egzamino miesto kokybės vidurkis yra 63,1, o 

mūsų mokyklos – 74,38, tai yra 11,28 aukštesnis nei miesto; 

- 2011 m. anglų k. valstybinio brandos egzamino miesto kokybės vidurkis yra 94,26, o mūsų 

mokyklos – 93,28, tai yra 0,98 žemesnis nei miesto; 

- 2011 m. istorijos valstybinio brandos egzamino miesto kokybės vidurkis yra 72,6, o mūsų 

mokyklos – 81,08, tai yra 8,48 aukštesnis nei miesto. Istorijos egzaminą renkasi apie 40 proc. 

abiturientų. Šio egzamino išlaikymo rezultatai siekia 100 proc., o rezultatai  kiekvienais metais 

gerėja. 

2011 m. 62,96 proc. abiturientų įstojo mokytis į aukštąsias universitetines mokyklas, 20,37 

proc. – į kolegijas (83,33 proc. nuo bendro baigusiųjų skaičiaus). Bendras įstojusiųjų į aukštąsias 

mokyklas skaičius mokykloje kasmet yra nuo 8,23 proc. iki 1,97 proc. aukštesnis nei miesto 

vidurinių mokyklų.  

Mokyklos bendruomenė didžiuojasi mokinių autorinėmis tapybos darbų, kompiuterinės 

grafikos darbų parodomis, eksponuojamomis miesto kultūrinėje erdvėje. Mokinių akademiniai ir 

neakademiniai ugdymosi pasiekimai mieste, respublikoje skelbiami mokyklos interneto 

svetainėje, apibendrinami. Sudarytos sąlygos aktyviam mokinių dalyvavimui kūrybinėje, 

konkursinėje, sportinėje veikloje tenkina visuminį mokinių asmeninės raidos ir savirealizacijos 

poreikį. 

Pagalba 

mokiniui 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi visiškos integracijos principu. 

Pagalbos mokiniams teikimą reglamentuoja Pagalbos mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas 

direktoriaus 2011-06-16 įsakymu Nr. V-182.  

    Mokykloje dirba visi pedagoginiai specialistai: psichologas, logopedas - specialusis 

pedagogas ir socialinis pedagogas. Mokykloje yra visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Specialistų darbui skirti 4 kabinetai, aprūpinti būtinomis priemonėmis, visų darbo vietos 

aprūpintos kompiuteriais su interneto prieiga. Teikiamos pedagoginės, psichologinės ir 

specialiosios pagalbos veiklą organizuoja ir koordinuoja Vaiko gerovės komisija. Kiekvienam 

švietimo pagalbos gavėjui yra sudaromas pagalbos teikimo grafikas. 

Pagalbos mokiniui kokybė gerinama, keliant mokytojų ir specialistų kvalifikaciją, ugdant 

tam reikalingas, įsigyjant specialiąsias mokymo bei metodines priemones skirtas mokytojams, 

specialistams ir klasių vadovams. Tėvai konsultuojami individualiai, bendruose, klasių bei 

teminiuose tėvų susirinkimuose. Pagalbos mokiniui klausimais bendradarbiaujama su 

socialiniais partneriais: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Kauno PPT, Šeimos 

santykių institutu, Jaunimo centru, Psichikos sveikatos centru, Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centru, Visuomenės sveikatos biuru ir kt.  

Tobulinama darbo su gabiais mokinais darbo sistema, mokiniams sudaromos galimybės 

dalyvauti įvairaus lygmens konkursuose, festivaliuose, olimpiadose, varžybose, projektuose ir 



 

 

 

 

kituose renginiuose. Mokiniai parengiami taikant įvairias formas: diferencijuojama veikla 

pamokoje, sudaromos sąlygos lankyti saviraiškos ir specialių gebėjimų ugdymo neformaliojo 

švietimo užsiėmimus, įtraukiami dalyvauti įvariuose projektuose. Mokykloje kasmet 

organizuojami dalykinių olimpiadų I-ieji etapai, mokslo metų gale pasiekimai skelbiami 

mokyklos bendruomenei – rengiami stendiniai pranešimai bei teikiama informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Tačiau dar būtina tobulinti pagalbą mokiniui pamokoje: tenkinant skirtingų gebėjimų 

mokinių mokymosi poreikius, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si), kuriant 

dalykinės pagalbos mokiniui sistemą. 

Personalo 

formavimas 

ir 

organizavimas 

 

Remiamės požiūriu, kad personalas – pagrindinis mokyklos, kaip organizacijos, resursas, o 

norėdami jį veiksmingai naudoti, turime sudaryti sąlygas vystytis. Kiekvienas žmogus 

mokykloje užima tam tikrą vietą, atlieka tam tikrą darbą, gauna atlyginimą, mokykla, kaip 

organizacija, iš individo taip pat tikisi, kad jis atliktų deleguotą užduotį, pasiektų laukiamą 

rezultatą. Siekiame, kad būtų pasiektas optimalus individo ir mokyklos, kaip organizacijos, 

lūkesčių tarpusavio sąveikos atitikimas. 

Individo ir mokyklos, kaip organizacijos, lūkesčių tarpusavio sąveikos dermės siekiame 

įgyvendindami personalo vadybos modelį, atspindintį personalo struktūrą, lūkesčius, kuriuos 

siejame su tam tikromis personalo grupėmis, įsipareigojimais bei siekiamus sėkmės kriterijus 

(žr. 5 pav. ).  



 

 

 

 

 
5 pav. Personalo vadybos modelis (P.Talijūnienė) 

 

Mokykloje dirba optimalus būtiną išsilavinimą ir tinkamą kvalifikaciją turinčių mokytojų, 

pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistų bei kitų darbuotojų skaičius. Iš 52 mokykloje 

dirbančių pedagogų (4 tai ne pagrindinė darbovietė), 3 (5,8 proc.) suteikta mokytojo eksperto, 

20 (38,5 proc.) – mokytojo metodininko, 25 (48,1 proc.) – vyresniojo mokytojo, 4 (7,6 proc.) – 

mokytojo kvalifikacinė kategorija. 7 (13,5 proc.) pedagogai yra įgiję reikiamą išsilavinimą ir 

moko dviejų dalykų. 100 proc. mokytojų turi pedagoginę kvalifikaciją, 98,1 proc. – dalykinę 

kvalifikaciją (1 pedagogas studijuoja). Mokytojų ir aptarnaujančio personalo kaita nedidelė.  

Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas dviem – individualių tobulėjimo poreikių 

tenkinimo, asmeninių kompetencijų ugdymo bei visos mokytojų bendruomenės mokymo – 

kryptimis. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami ir pasirenkami atsižvelgiant į metų 

veiklos programoje remiantis mokyklos veiklos įsivertinimu  išsikeltus tikslus, metodinės 

tarybos ir dalykų mokytojų metodinių grupių siūlymus, stebėtų mokytojų pamokų rezultatus, 

mokytojų individualius poreikius, grįstus veiklos savianalizės duomenimis. Per pastaruosius 

dvejus metus organizuota 9 seminarai visai mokytojų bendruomenei aktualiomis pedagoginėmis, 



 

 

 

 

didaktinėmis šviečiamosiomis temomis. Geroji mokytojų patirtis plačiai ir veiksmingai 

skleidžiama tiek mokykloje, tiek Kauno mieste, tiek šalyje (per 2010–2012 metus gerąja 

patirtimi įvairiomis formomis dalijosi apie 20 mokyklos mokytojų).  

Mokykloje organizuojamas ir skatinamas komandinis darbas, buriant grupes ilgalaikei 

(metodinės grupės, metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė) bei trumpalaikei veiklai (ugdymo plano, metų veiklos programos kūrimo 

grupės, laikinos darbo grupės projektams rengti, akcijoms ir renginiams organizuoti). Visi 

mokytojai bei aptarnaujantis personalas žino savo teises ir pareigas, jos tiksliai ir aiškiai 

apibrėžtos mokyklos dokumentuose.  

Vadovavimas 

ir lyderystė 

 

Mokyklos vadovų santykiai su darbuotojais, mokiniais, jų tėvais grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, savitarpio supratimu. Su jais tariamasi dėl daugelio veiklos aspektų, puoselėjama 

tolerancija, palaikomas demokratiškas valdymo stilius organizuojant personalo darbą, 

deleguojant įpareigojimus. Mokyklos vadovai skatina darbuotojų iniciatyvas, dalyvavimą 

valdant, paskirsto ir palaiko jų atsakomybę burdami darbo grupes projektams, akcijoms, 

dokumentams (veiklos programos, ugdymo planai) rengti, organizuodami mokytojų savęs 

vertinimą. Valdymo demokratiškumas palaikomas ir plėtojant savivaldą: mokykloje veikia 

Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Metodinei veiklai organizuoti ir 

koordinuoti sudaromos metodinė taryba ir dalykų mokytojų metodinės grupės. Ieškoma naujų, 

įvairesnių bendradarbiavimo su mokinių tėvais formų.  

Mokykloje stebima vienijanti, motyvuojanti ir įkvepianti, nusakanti veiklos kryptį einant 

konkretaus tikslo link lyderystė. Mokykloje yra apie 10 mokytojų lyderių, jie pripažįstami, 

skatinama bei palaikoma jų veikla įstaigoje ir už jos ribų (projektuose, vedant seminarus, 

skaitant paskaitas, bendradarbiaujant su kitomis mokyklomis), sudaromos potencialios sąlygos 

realizuoti savo idėjas. Bendruomenė kartu siekia mokyklos užsibrėžtų tikslų, ugdosi nuolatinės 

kaitos nuostatas. 

Finansiniai 

ištekliai 

 

Darbo užmokestis (tiek mokinio krepšelio, tiek aplinkos) naudojamas laikantis galiojančių 

teisės aktų. 2010, 2011 m. aplinkos lėšų trūkumo nebuvo, tačiau lėšos naudojamos taupiai ir 

racionaliai (darbo užmokesčio fonde pinigų pagal sąmatą buvo patvirtinta 11 mėnesių, todėl 

visus metus lanksčiai taupėme nepanaudodami dalies etatų sąraše patvirtintų etatų, neskirdami 

vadavimų, nes tikslingai dalyvavome savivaldybės finansuojamame Viešųjų darbų projekte, į 

kurį patekome – du mėnesius turėjome 2 kiemsargius ir 1 remonto darbininką).  

Papildomi ištekliai pritraukiami teikiant paraiškas Bendrojo lavinimo mokyklų tobulinimo 

programoje Plius projektuose, skatinant bendruomenės narius skirti 2 proc. GPM (2 proc. GPM 

gauta 2008 m. – 15900 lt.; 2009 m. - 24 863 lt.; 2010 m. – 12545 lt.; 2011 m. – 11740 lt.), 

ieškant  rėmėjų (juridinių ir fizinių asmenų - UAB „Jargala“, UAB „Ryterna“; UAB „Ainuva“, 

UAB „Acme“, Rover klubas ir kt.) - 2009 m. gauta  8600 lt. paramos, 2010 m. – 16730 lt., 2011 

m. – 8660 lt.  

Pritraukiame papildomus išteklius, sudarydami patalpų nuomos sutartis laisvu nuo pamokų ir 

neformalaus ugdymo metu: per 2010 m. spec. lėšų  gauta 36500 lt., 2011 m. – 39200 lt.  

Gautos lėšos investuotos pagal numatytus prioritetus – gerinti ugdymo ir mokytojų darbo 

aplinką, užtikrinti higienos normų vykdymą ir laikymąsi. 

Mokyklos veiklos kokybę ir rezultatyvumą lemia trys išteklių rūšys, sudarančios išteklių 

valdymo strategiją (žr. 6 pav.):  

- Žmoniškųjų išteklių vystymas – pedagogų ir kt. mokyklos personalo parinkimas, samda, 

atlyginimas, įvertinimas, kompetencijų vystymas, karjeros planavimas;   

- Materialinių išteklių valdymas – mokyklai reikiamų materialinių išteklių gavimas ir 

palaikymas; 

- Finansinių išteklių valdymas – radimas, gavimas ir racionalus panaudojimas. 



 

 

 

 

 
 

6 pav. Strateginiam planui įgyvendinti reikalingų išteklių struktūrinis modelis (P.Talijūnienė) 

 

Tobulintina veikla – finansinių išteklių pritraukimas dalyvaujant Europiniuose projektuose. Nors 

mokykla jau treti metai iš eilės teikia paraiškas dalyvauti Comenius daugiašalės mokyklų 

partnerystės veiklose, tačiau dėl nepakankamo finansavimo į partnerystės projektus įsitraukti 

nepavyksta.  

Patalpos ir 

kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Mokyklos bendras patalpų plotas 6981 kv. m. Bendras klasių kambarių skaičius – 52, kurie 

sudaro 2615 kv. m. plotą (2012 m. rugsėjo 1d. 1 mok tenka. 5,32 kv. m.). Mokyklos pastatas 

nėra renovuotas. 2006 m. buvo pakeisti langai. 2010 m. gruodžio mėn. Kauno miesto 

savivaldybės taryba  priėmė sprendimą įtraukti mokyklą į 2011-2012 m. modernizuojamų 

įstaigų sąrašą (bus apšiltintos pastato antžeminės dalies išorinės sienos, laiptines, įskaitant 

cokolinę pastato dalį, apšiltintas mokyklos stogas, įrengta nauja sutapdinto stogo danga, 

rekonstruota lietaus nuvedimo sistema (lietloviai ir lietvamzdžiai), rekonstruota pastato vidaus 

apšildymo sistema, pakeičiant  sistemos radiatorius ir vamzdynus, įrengiant šilumos reguliavimo 



 

 

 

 

prietaisus, pakeistos išorės ir vidaus  durys, rekonstruota karšto vandens tiekimo sistema, 

rekonstruota elektros instaliacija). 

2008-2012 metais buvo atlikta darbų, leidusių mokyklos patalpas rekonstruoti, veiksmingiau 

panaudoti, gerinti estetinį vaizdą, suteikti jaukumo. Visi šie darbai buvo atlikti panaudojant 

mokyklos pritraukiamas lėšas - 2 proc. GPM, juridinių ir fizinių asmenų paramos lėšas, tėvų 

paramos lėšas bei spec. programos lėšas.  

Kauno m. savivaldybės administracija skyrė lėšų aktų salei rekonstruoti, o mokykla už savo 

lėšas įsigijo naujų kėdžių į aktų salę bei reprezentacinių baldų. Atnaujinta dalies mokomųjų 

kabinetų mokykliniai baldai.  

Dalyje mokyklos patalpų įrengtos savitos edukacinės erdvės, leidžiančios veiksmingiau 

organizuoti ugdymo procesą, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją: dziudo salytė,  

gimnastikos salytė, „Lino kelio“ ekspozicija, prevencijos kabinetas, modernus informacinis 

centras, koplytėlė. 

Įrengti 2 informacinių technologijų kabinetai. Šiuo metu mokykloje yra 102 kompiuteriai (1 

kompiuteriui tenka 4,8 mok.), 11 kompiuterinių vaizdo projektorių (1 projektoriui – 44,7 mok.), 

5 kopijavimo aparatai, namų kino sistema, vaizdo kamera. Visi užsienio kalbų kabinetai 

aprūpinti garso aparatūra. 2011 m. sausio 1 d. visų mokytojų darbo vietos aprūpintos 

kompiuterinėmis darbo vietomis su interneto prieiga.  

Visi 1-12 klasių mokiniai aprūpinti visų mokomųjų dalykų vadovėliais, įgytais iš mokinio 

krepšelio lėšų.  

Edukacinės mokyklos erdvės nuosekliai ir kryptingai turtinamos, tačiau būtina tobulinti 

mokymo priemonių veiksmingą naudojimą pamokoje. 

Mokykla turi stadioną, kuriame yra 2006 m. rekonstruota krepšinio aikštelė (aptverta, 

patiesta speciali dirbtinė danga, krepšinio lankai). Čia ne tik vedamos kūno kultūros pamokos, 

bet vakarais sportuoja tiek mūsų mokiniai, tiek Sargėnų bendruomenės nariai.  

Renovacijos būtinai reikia sporto salei (dėl stiklinių blokelių lauko sienos avarinės būklės-

žiemą esant šalčiams temperatūra salėje būna apie -10°C) . 

 

3.2. SSGG analizė:  

 

Stiprybės 

 

1. Dauguma mokyklos bendruomenės narių didžiuojasi 

savo mokykla. 

2. Mokyklos bendruomenės narių santykiai grindžiami 

pagarbos, pasitikėjimo, lojalumo principais.  

3. Klasių mikroklimatas palankus ugdymui ir 

mokymuisi. 

4. Tenkinami mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai 

padeda ugdytis bendrąsias kompetencijas. 

5. Įvairiapusiai ir tikslingi mokyklos ryšiai praturtina, 

aktyvina ir praplečia mokinių neformalųjį ugdymą. 

6. Rūpinimasis mokiniais sudaro sąlygas mokinių 

saugumui. 

7. Kryptingas ir nuoseklus mokyklos veiklos 

planavimas, panaudojant įsivertinimo rezultatus, skatina 

siekti mokyklos kaip organizacijos pažangos. 

8. Planų kokybė ir dermė padeda veiksmingai valdyti 

mokyklą. 

9. Dėmesys personalui skatina profesinį augimą ir 

savirealizaciją. 

10. Mokyklos direktorės kaip lyderės kompetencija ir 

pavyzdys telkia bendruomenę kaitai. 

11. Patyrę ir kvalifikuoti mokytojai. 

12. Kruopštus ir sąžiningai dirbantis aptarnaujantis 

personalas. 

13. Estetiška ir jauki mokyklos aplinka. 

Silpnybės 

 

1. Veiksmingas mokiniams įdomių metodų 

naudojimas ir užduočių taikymas, skatinantis 

mokymosi motyvaciją. 

2. Mokinių mokymas bendradarbiauti pamokoje 

atsižvelgiant į mokymosi poreikius, pamokos 

kontekstą ir dalyko specifiką. 

3. Skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių 

tenkinimas pamokoje. 

4. Mokymo priemonių veiksmingas naudojimas 

mokymui tobulinti. 

5. Tėvų švietimo politikos formavimas mokinių 

ugdymosi rezultatams gerinti. 

6. Ne visi mokytojai sistemingai vertina mokinių 

pasiekimus ir pažangą pamokoje. 

7. Mažas kai kurių mokinių ugdymosi sėkmingumas 

(lankomumas). 

8. Nepakankama dalykinės pagalbos mokiniams 

sistema. 

9. Nepakankamas ugdymo proceso diferencijavimas 

ir individualizavimas. 

 



 

 

 

 

Galimybės 

 

1. Projektinių veiklų teikiamų galimybių, dalyvaujant 

ŠMM ir tarptautiniuose projektuose, išnaudojimas. 

2. Mokyklos kultūros susiformavimas. 

3. Mokyklos reitingo kėlimas ir įvaizdžio stiprinimas. 

4. Spartesnis inventoriaus atnaujinimas ir IKT diegimas. 

5. Projektinės veiklos plėtotė. 

6. Mokinių ugdymo karjerai darbo plėtra. 

7. Spartus pedagogų kompetencijų įgijimas ir turimų 

tobulinimas, taikant jas ugdymo proceso planavime ir 

įgyvendinime. 

8. Mokinių poreikių nustatymas ir jų tenkinimas. 

9. Elektroninės mokinių tėvų informavimo apie vaiko 

pasiekimus sistemos naudojimas. 

10. Finansinių išteklių mokyklos renovacijai gavimas. 

11. Vyriausybė didins mokinio krepšelio finansavimą 

pagal realius poreikius. 

12. Mokyklos vadovaujasi teritoriniu komplektavimo 

principu – tolygesnis mokinių srautų pasiskirstymas 

mokyklose. 

Grėsmės/pavojai 

 

1. Mokyklų tarpusavio konkurencija. 

2. Mažėjantis mokinių skaičius.  

3. Didėjantis socialiai apleistų mokinių skaičius. 

4. Žemėjantis mokinių elgesio kultūros lygis. 

5. Mažėjantis mokinių tėvų aktyvumas dalyvaujant 

mokyklos gyvenime. 

6. Nebaigtas mokyklų reorganizacijos procesas. 

 

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA 

Sutelkta besimokanti mokyklos bendruomenė ir visi ištekliai kryptingam perėjimui iš vidurinės 

mokyklos į progimnaziją, teikiančią kokybišką išsilavinimą kiekvienam mokiniui. 
 

V. MOKYKLOS MISIJA 

Teikti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti pilietiškai atsakingą, 

orientuotą į dvasinių vertybių puoselėjimą, laisvą, aktyvų demokratinės bei žinių visuomenės pilietį. 

Suteikti asmeniui pilietinės, dorinės, sociokultūrinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, 

technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą. 
 

VI. VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; 

 Neužtenka egzistuoti, reikia būti; 

 Neužtenka norėti, reikia veikti. 

 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA 

(Susivok) 
B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 

 

 

 

Užtikrinti aukštą kiekvieno mokinio 

ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  

(Pasitelk) 
D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

(Augink) 

 

Pasitelkti materialinius, finansinius ir 

žmoniškuosius išteklius ugdymo aplinkai 

modernizuoti. 

 

Siekiant mokyklos, 

kaip besimokančios organizacijos, 

pažangos, tobulinti komandinio darbo gebėjimus. 

 

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

1 tikslas – Užtikrinti aukštą kiekvieno mokinio ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą. 



 

 

 

 

 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

mokymo(-si) 

kokybę. 

Plėtoti mokytojų 

dalyko turinio 

planavimo ir 

tobulinimo bei 

mokymo/si 

proceso valdymo  

kompetencijas. 

 

30 proc. 

mokytojų 

nuosekliai 

tobulina šias 

kompetencijas. 

100 proc. 

mokytojų 

tobulina dalyko 

turinio 

planavimo ir 

tobulinimo bei 

mokymo/si 

proceso 

valdymo  

kompetencijas 

12 val. 

2014 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

3000 lt., 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Sukurti 

padedančio 

mokytis 

konsultavimo 

centrą. 

 

Tokio centro 

nėra. 

 

Mokykloje 

veikia 

matematikos, 

lietuvių k., 

užsienio k, 

socialinių ir 

gamtos mokslų  

konsultaciniai 

centrai. 

2013 

 

Vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Parengti 1-5 kl. 

mokiniams 

integruotą 

užsienio (anglų 

k.) ir verslumo 

ugdymo 

programą. 

Nėra parengtų 

programų. 

Sukurta ir 

įgyvendinama 

integruota 

užsienio (anglų 

k.) ir verslumo 

ugdymo 

programa. 

 

2014 Vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2. Užtikrinti 

ugdymo 

veiksmingumą.. 

Plėtoti mokytojų 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

kompetenciją. 

 

40 proc. 

mokytojų 

nuosekliai 

tobulina šią 

kompetenciją.. 

 

100 proc. 

mokytojų 

tobulina 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

kompetenciją  

12 val.  

2014 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

3000 lt., 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Nuosekliai ir 

kryptingai ugdyti 

bendrąsias 

mokinių 

kompetencijas. 

 

Vyksta 

pamokose, 

trūksta 

nuoseklumo, 

kryptingumo.   

 

Parengtos 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymo(-si) 

priemonės: 

kompetencijų 

žemėlapiai, 

Gebėjimų 

knygelės ir kt.). 

 

2015 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

- 

Sukurti 

mokyklos 

nelankymo 

prevencijos 

Dalies 

mokinių 

prastas 

pamokų 

Pamokų 

lankomumas 

pagerėja 15 

proc., 

2014 

 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 



 

 

 

 

modelį. 

 

lankomumas 

neskatina jų 

mokymosi 

motyvacijos.  

problemiškų 

mokinių 

pažangumas – 

10 proc.  

Parengti 

veiksmingos 

individualios 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

atpažinimo bei 

vertinimo 

strategijas. 

 

Individualūs 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 

analizuojami 

patenkinamai, 

mažai skatina 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją.  

90 proc. 

mokytojų 

pamokose 

tinkamai taiko 

individualios 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos  

vertinimo 

strategijas, 

susitartas 

bendruomenėje.  

2014 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 

Sukurti 

pozityvią, 

lanksčią, 

konkrečią 

mokinių 

skatinimo 

pamokoje, 

siekiant 

pažangos, 

sistemą. 

 

Skatinimas 

pamokoje 

vyksta 

epizodiškai. 

20 proc. 

pagerėjo 

bendras mokinių 

pažangumas. 

2014 

 
Vadovai 

 

 

 

- 

3. Padidinti 

galimybes 

talentų 

pažinimui, 

ugdymui, 

pristatymui. 

Rengti kūrybines 

– praktines 

laboratorijas. 

Vyksta Sporto 

dienos. 

Vyksta  Meno, 

Skaitymo, 

Projektinė, 

Sporto,  

Klasės 

bendruomenės 

dienos. 

2015 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

1500 lt., 

2 proc. 

GPM 

lengvatos 

lėšos 

4. Tobulinti 

skirtingų 

gebėjimų 

mokinių 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimą 

pamokoje. 

Diferencijuoti ir 

individualizuoti 

ugdymą(-si), 

atsižvelgiant į 

mokinių 

mokymosi 

stilius, intelekto 

rūšis, mokymosi 

būdus.  

 

 

 

 

50 proc. 

pamokų 

mokytojai 

tinkamai 

diferencijuoja 

ir 

individualizuo

ja ugdymo 

procesą. 

 

 

75 proc. 

mokytojų 

pamokose 

tinkamai 

diferencijuoja ir 

individualizuoja 

ugdymo(-si) 

procesą, 

atsižvelgdami į 

mokinių 

mokymosi 

stilius, intelektų 

rūšis, mokymosi 

būdus.  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Atlikti analizę 

apie gabių 

mokinių 

atpažinimo 

patirtis. 

Pavieniai 

gabių mokinių 

atpažinimo 

atvejai. 

Atpažįstama 90 

proc. gabių 

vaikų. 

2015 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 

 

 

2 tikslas – Pasitelkti materialinius, finansinius ir žmoniškuosius išteklius ugdymo aplinkai 

modernizuoti. 



 

 

 

 

 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

edukacines 

erdves. 

Sudaryti sąlygas 

ankstyviesiems 

mokiniams 

dirbant 

individualiai ir 

grupėse 

pasiruošti 

pamokoms. 

Nėra sąlygų 

pasiruošti 

pamokoms ir 

veiklai pagal 

pomėgius 

ankstyviesiems 

mokiniams. 

 

Informaciniame 

centre 30 proc. 

mokinių 

naudojasi 

dalykų 

mokytojų 

parengtomis 

užduotimis, 

virtualiomis 

mokymosi 

aplinkomis.  

 

2013 

 

Vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

 

- 

Koridoriuose 

sukurtos 2 

mobilios 

mokymosi 

erdvės.  

 

2013 Vadovai  3000 lt., 

Specialiosios 

lėšos 

50 proc. 

mokinių 

konsultuoja 

vieni kitus-kartu 

siekia bendrųjų 

kompetencijų 

aukščiausio 

lygmens.  

 

2013 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 

Sudaryti sąlygas 

veiklai pagal 

pomėgius. 

Sąlygos 

veiklai pagal 

pomėgius 

minimalios.  

Sukurtos dvi 

Žaliosios 

erdvės: tyli 

(skaitymui, 

rašymui, 

rankdarbiams), 

triukšminga 

(pokalbiams, 

muzikos 

klausymui, stalo 

žaidimams). 

 

2014 Vadovai 2000 lt., 

2 proc. 

GPM 

lengvatos 

lėšos 

Sukurtos atviros 

erdvės: viena, 

kur mokiniai 

gali tam skirtoje 

lentoje piešti, 

žaisti loginius, 

grafinius, žodžių 

žaidimus, kita, 

kur laisvai 

prieinami stalo 

tenisas, 

biliardas.  

2015 Vadovai 3000 lt., 

Specialiosios 

lėšos 



 

 

 

 

 

Parengti 

edukacines 

programas 

mokyklos 

muziejuje. 

 

Nėra parengtų 

programų,  

 

Parengtos 3 

edukacinės 

programos. 

 

2014 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 

2. Tinkamai 

aprūpinti 

ugdymo 

procesą. 

Parengti 

kiekvieno dalyko 

mokymui 

reikalingų 

priemonių 

sąrašus. 

Nėra 

bendruomenės 

priimtų 

sprendimų dėl 

mokymo 

aplinkos 

kūrimo. 

Mokomųjų 

dalykų kabinetai 

tikslingai 

aprūpinami 

reikalingomis 

mokymo 

priemonėmis. 

 

2014 Vadovai 

 

 

 

 

 

 

10000 lt., 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos ir 

Specialiosios 

lėšos 

Atlikti grožinės 

literatūros 

poreikio 

apklausą. 

 

Mokyklos 

bibliotekos 

fonduose 

trūksta 

grožinės 

literatūros. 

Atsižvelgiant į 

apklausos 

duomenis 

atnaujinami ir 

turtinami 

bibliotekos 

fondai. 

 

2014 Bibliotekos 

vedėja 

 

3000 lt., 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3. Veiksmingai 

naudoti 

mokymo 

priemones 

pamokoje. 

Tobulinti 

mokytojų 

informacinių 

technologijų 

naudojimo bei 

ugdymo/si 

aplinkų kūrimo 

kompetencijas. 

 

30 proc. 

mokytojų 

nuosekliai 

tobulina šias 

kompetencijas. 

100 proc. 

mokytojų 

tobulina 

informacinių 

technologijų 

naudojimo bei 

ugdymo/si 

aplinkų kūrimo 

kompetencijas 

12 ak. val. 

2015 

 

 

Vadovai 

 

3000 lt., 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Atlikti turimų 

mokymo 

priemonių 

panaudojimo 

pamokoje, 

neformaliojo 

švietimo veikloje 

veiksmingumo 

analizę. 

 

Naudojama 

patenkinamai. 

 

 

 

 

 

75 proc. 

mokytojų 

veiksmingai 

naudoja 

mokymo 

priemones 

pamokoje, 

neformaliojo 

švietimo 

veikloje. 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovai 

 

 

 

 

 

 

- 

Dalintis gerąja 

patirtimi 

metodinėse 

grupėse. 

30 proc. 

mokytojų 

dalinasi 

patirtimi. 

100 proc. 

mokytojų 

dalinasi 

patirtimi, 

analizuoja, 

reflektuoja-

mokosi vieni iš 

kitų. 

2013 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

- 

 

 

 

3 tikslas – Siekiant mokyklos, kaip besimokančios organizacijos pažangos, tobulinti komandinio darbo 

gebėjimus. 



 

 

 

 

 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuoja

mas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Stebėti ir 

analizuoti 

mokinių 

pažangos lygį. 

Sukurti ir 

įgyvendinti 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo 

projektą „Aš 

augu“. 

Mokytojai-

mokiniai-

tėvai menkai 

bendradarbiauja 

analizuodami 

individualią 

mokinių 

pažangą. 

Sukurtas ir 

nuosekliai bei 

sistemingai 

įgyvendinamas 

projektas, kurio 

esmė - 

komandinis 

darbas 

(mokiniai-

mokytojai-tėvai) 

analizuojant 

mokinių 

individualią 

pažangą, skatina 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją.  

  

2015 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

1000 lt., 

2 proc. 

GPM 

lengvatos 

lėšos 

2. Tobulinti 

pedagoginį 

tėvų švietimą. 

Parengti 

pedagoginio 

švietimo 

programą. 

Pedagoginiam 

tėvų švietimui 

trūksta 

sistemiškumo 

ir 

kryptingumo. 

 

Pedagoginiame 

švietime 

dalyvauja 80 

proc. tėvų.  

2014 Pavaduotojai 

ugdymui 

 

1000 lt., 

2 proc. 

GPM 

lengvatos 

lėšos 

3. Kurti atvirą 

ir saugią 

mokyklą. 

Telkti komandas 

laikinoms 

problemos 

spręsti.  

 

 

 

 

Problemos 

sprendžiamos 

pagal poreikį. 

 

 

90 proc. 

socialinių, 

psichologinių, 

pedagoginių, 

bendravimo 

problemų 

sprendžiama 

veiksmingai. 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Parengti ir 

įgyvendinti 

klasės 

bendruomenės 

stiprinimo 

programą.  

Visuminis 

mokinio 

asmenybės 

ugdymas 

vyksta 

nepakankamai 

nuosekliai ir 

kryptingai.  

Klasės 

auklėtojas dirba 

pagal parengtą, 

kiekvienam 

klasių 

koncentrui 

pritaikytą 

programą:  

1 mėn. sav. – 

gebėjimų 

knygelė,  

2 sav.-

edukacinės 

programos,  

3 sav.-ugdymas 

karjerai,  

4 sav.-direktorės 

2015 Vadovai, 

klasių 

auklėtojai 

1000 lt., 

2 proc. 

GPM 

lengvatos 

lėšos 



 

 

 

 

valanda.  

 

IX. STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

 

1 tikslas – 
 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per tarpinį 

matavimą 

2013 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2014 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 
2015 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 
(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      Regina Ambraziūnienė  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Zita Žižiūnienė  

Mokyklos tarybos pirmininkas    Olivijus Spitrys  

Metodinės tarybos pirmininkė    Violeta Visockienė  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   Stasys Ambraziūnas  

Vyriausioji buhalterė     Virginija Ungurytė  

Lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė   Audronė Bartninkienė  

Socialinių ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė                     Daiva Jakučionienė  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė  Danguolė Keturakienė  

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė   Laimutė Vainilavičienė  
      _______________                                                 _________________                             ________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos 

tarybos 2012 m. rugsėjo 19 d.  

posėdžio protokolu Nr. 22-01 

 


