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Kauno Veršvų gimnazija 

 
2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 
I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno Veršvų gimnazijos strateginis planas 2019-2021 m. rengiamas remiantis Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos 

strategija ,,Lietuva 2030“, Švietimo įstatymu,  Geros mokyklos koncepcija, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, Kauno miesto savivaldybės 

strateginiu planu, gimnazijos pasiekimais, įsivertinimo rezultatais. 

Geros mokyklos koncepcijos prielaidoje pabrėžiama, kad įgyvendinant šią koncepciją svarbus yra mokyklų bendruomenės pritarimas ir 

noras patiems inicijuoti pokyčius, keisti mokyklą. Veršvų gimnazijos bendruomenė inicijavo savito ugdymo diegimą ir šiuo metu yra vienintelė 

gimnazija Lietuvoje, įgyvendinanti Novatoriško verslumo ugdymo sampratą. Inicijuoti pokyčius gimnazija siekia dalyvaudama projekte „Renkuosi 

mokyti – mokyklų kaitai“. Šiuo projektu siekiama stiprinti įtraukųjį ugdymą, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę patirti sėkmę.  

Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti mokiniams siūlomi savito ugdymo turinį papildantys mokomieji dalykai ir daug neformaliojo 

švietimo programų. Veiksmingai teikiama pagalba mokiniams karjeros klausimais, veikia konsultacinis centras, pagalbą teikia gimnazijos specialistai, 
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Vaiko gerovės komisija. Šios gimnazijos sritys atitinka Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. tikslus ugdyti veržlų, savarankišką žmogų, 

atsakingai kuriantį savo ir Lietuvos ateitį. 

Lietuvos švietimo strategijos „Lietuva 2030“ vizija, kurioje teigiama, kad visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti, atvira 

kaitai, kūrybinga bei atsakinga , glaudžiai siejasi su Veršvų gimnazijos vizija, kurioje taip pat akcentuojamas atvirumas kaitai, kūrybiškumas bei 

atsakomybė.  

Atsižvelgdama į savivaldybės švietimo veiklos kryptis 2019-2021 m. gimnazija siekia pagerinti ugdymo(si) kokybę ir pasiekimus 

dalyvaudama ESFA projekte „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas gerinant matematikos dalyko pasiekimus“. Taip pat pradėtos įgyvendinti 

„Lions Quest“ socialinio ir emocinio ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“, kurių tikslas -  bendruomenės pozityvumo 

ugdymas, saugumo  

Atnaujintos gimnazijos erdvės, technologinė bazė, poilsio zonos.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 
 

Kauno Veršvų gimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti formaliojo švietimo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. Nuo 2017 metų vasario 7 dienos gimnazija įgyvendina Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus. 

Gimnazija yra miesto pakraštyje, kuriame kuriasi nauji gyvenamieji namai. Gimnazijos mokiniai mokosi trijuose pastatuose, iš kurių 

vienas, esantis Romainių g. 28, rekonstruotas 2018 metais. Šiame pastate mokiniai pradėjo mokytis 2018 metų rugsėjo 1 dieną. Gimnazijoje 2018 m. 

rugsėjo1 dieną mokėsi 769 mokiniai, suformuoti 35 klasių komplektai. 

Gimnazijos kiekviena klasė įgyvendina Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus turinčią integruojamąją programą, mokosi 

šiuos pasirenkamuosius dalykus: žaidimų kūrimas, verslo simuliacijos mažiesiems, programavimo pagrindai, ekonomika ir verslo inovacijos, verslo 

simuliacijos, vartojimo kultūra, intelektiniai produktai ir jų kūrimas, socialiai atsakingas verslas, ekonomika ir verslo organizavimas, verslas, vadyba ir 

mažmeninė prekyba, programavimas.  Mokykloje veikia mokinių mokomosios bendrovės, kiekvienas mokinys dalyvauja bent viename ilgalaikiame 

projekte per metus. 
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2018 metais gimnazija pripažinta viena versliausių mokyklų Europoje. 

Gimnazijoje veikia Konsultacijų centras, kuriame pagalbą gali gauti mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, ir gabūs mokiniai, kurie 

ruošiasi konkursams, olimpiadoms. Gimnazijoje dirba specialistų komanda, kurie teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. Veikia kineziterapijos 

kabinetas. Vaiko gerovės komisija inicijuoja pagalbą mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams. Aktyvūs Ugdymo karjerai ir Tolerancijos ugdymo 

centrai. Gimnazijoje aktyviai veikia tarptautinių projektų įgyvendinimo ugdymo kokybei gerinti darbo grupės. 

Gimnazijoje įgyvendinamos 9 meninės raiškos neformaliojo švietimo programos, 6 sporto neformaliojo švietimo programos, 3 

novatorišką verslumą papildančios neformaliojo švietimo programos, 2 mokslinės neformaliojo švietimo programos, veikia visuomeninės 

organizacijos. Gimnazijos bendruomenę telkia bendram tobulėjimui komandinis darbas, savivaldos institucijos, veikli Gimnazijos taryba ir Mokinių 

taryba. 

Gimnazijoje yra nemažai technologijų, kurios prisideda prie mokinių ir mokytojų kūrybiškumo. Tai 3D mokomoji klasė, 3D 

spausdintuvas, 3 kompiuterių klasės, viena iš jų Apple kompiuterių klasė, 3 SMART klasės, 3 planšetinių kompiuterių klasės, 32 Micro;bitai. 

Gimnazijoje veikia moderni biblioteka su skaitykla ir 2 jos filialai. 

Gimnazija sudariusi sutartis su veiklos partneriais. Kaune bendras partnerių skaičius 9: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno 

technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų centras, Asociacija „Trinus“, Vinco 

Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Kauno IX forto muziejus, Kauno regioninis valstybės archyvas, Kauno 

miesto Darbo birža, V.A. Graičiūno aukštoji vadybos ir ekonomikos mokykla, Maisto pramonės ir prekybos mokykla, asociacija ,,Šviesuva“. Lietuvoje 

bendras partnerių skaičius 6: VŠĮ „Lions Quest Lietuva“, VŠĮ „Robotikos akademija“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, organizacija 

„Lietuvos Junior Achievement“, dienynas „TAMO“, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija. Užsienyje turime 1 partnerį,  tai Airijos Korko miesto 

Lituanistinė mokykla „Banga“. 
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Gimnazijos socialinis kontekstas -socialinis pasas 2018-2019 m. m. 

 1 lentelė 

Eil. Nr. Socialinės situacijos rodiklis 
2018-2019 m.m. 

1-4 5-8 9-12 

1.  Ugdymo įstaigą lankančių mokinių skaičius 374 198 137 

2.  Mokiniai, augantys daugiavaikėse šeimose ( 3 ir daugiau vaikų) 55 32 10 

3.  Mokiniai, augantys pilnose šeimose 321 110 76 

4.  Mokiniai, augantys nepilnose šeimose: 

 Mokiniai, kurių tėvai išsituokę 38 52 42 

 Mokiniai, kuriuos augina vienišos mamos/tėčiai 9 11 5 

5.   Mokiniai, kurie gyvena neformaliose šeimose 13 11 10 

6.  Mokiniai, kurių vienas iš tėvų miręs 6 12 11 

7.  Mokiniai, kurių vienas iš tėvų/ar abu turi  negalią 6 1 5 

8.  Mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje 16 17 10 

9.  Mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje 2 1 1 

10.  Mokiniai, kuriems skirta oficiali globa 5 4 1 

11.  Mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą mokykloje 47 33 18 

12.  Mokiniai, prastai lankantys mokyklą (be pateisinamos priežasties 

praleidžia daugiau nei 30 proc. pamokų per trimestrą /pusmetį) 

0 1 5 

13.  Mokiniai, turintys elgesio problemų 6 5 9 
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14.  Mokiniai, turintys žalingų įpročių  (rūkymas, alkoholio ir kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimas) 

0 1 6 

15.  Mokiniai, augantys šeimose, kuriose dėl tėvystės/socialinių įgūdžių  

stokos, vaikai yra neprižiūrimi. 

2 2 2 

16.  Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 25 23 14 

 

 

Mokinių pasiekimai 

2 lentelė 

Eil.Nr. 
Metai 

Kriterijai 
2016 2017 2018 

1.  
Valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalba ir literatūra  

(36-100%) 

29 13 13 

2.  Valstybiniai brandos egzaminai: anglų kalba (36-100%) 85 100 86 

3.  Valstybiniai brandos egzaminai: istorija (36-100%) 50 90 25 

4.  Valstybiniai brandos egzaminai: matematika (36-100%) 24 71 31 

5.  
Valstybiniai brandos egzaminai: informacinės technologijos  

(36-100%) 

80 25 60 

6.  Valstybiniai brandos egzaminai: biologija (36-100%) 100 nelaikė 67 

7.  Valstybiniai brandos egzaminai: fizika (36-100%) nelaikė 100 67 

8.  Valstybiniai brandos egzaminai: chemija (36-100%) nelaikė nelaikė 0 

9.  Valstybiniai brandos egzaminai: geografija (36-100%) 0 100 50 

10.  
Įteikta brandos atestatų (dalis laikiusių egzaminus abiturientų 

procentais) 

100 98 98 

11.  
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas: lietuvių kalba ir 

literatūra (7-10 , procentais) 

56 42 44 

12.  
II gimnazijos klasės mokinių pasiekimų metinių įvertinimų 

kokybė: lietuvių kalba ir literatūra (7-10 , procentais) 

41 5 56 

13.  
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas: matematika   

(7-10, procentais) 

38 32 7 

14.  
II gimnazijos klasės mokinių pasiekimų metinių įvertinimų 

kokybė: matematika  (7-10, procentais) 

31 43 24 

15.  Įteikta pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų (dalis 100 100 100 
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baigusių II gimnazijos klasę, procentais) 

16.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

22 26 28 

17.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (pagrindinis  lygmuo, procentais) 

50 47 46 

18.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

22 24 9 

19.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (pagrindinis lygmuo, procentais) 

33 49 33 

20.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

7 10 8 

21.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika  

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

57 44 41 

22.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: gamtos mokslai 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

13 56 44 

23.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: gamtos mokslai  

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

68 28 50 

24.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: socialiniai 

mokslai (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

9 8 33 

25.  
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: socialiniai 

mokslai  (pagrindinis lygmuo, procentais) 

46 61 55 

26.  
8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių kalba ir literatūra  

(7-10, procentais) 

45 52 52 

27.  
8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: matematika (7-10, 

procentais) 

47 43 39 

28.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: fizika  (7-10, procentais) 23 50 43 

29.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: chemija  (7-10, procentais) 26 36 39 

30.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: biologija (7-10, procentais) 36 52 70 

31.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: istorija  (7-10, procentais) 62 67 48 

32.  
8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: anglų kalba (7-10, 

procentais) 

55 45 77 

33.  8 klasių standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis - 0,14 0,05 

34.  8 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis rodiklis - 0,34 0,13 

35.  8 klasių standartizuotas savijautos mokykloje rodiklis - 0,06 0,14 

36.  8 klasių standartizuotas patyčių situacijos mokykloje  rodiklis - 0,10 0,07 

37.  8 klasių standartizuotas mokyklos kultūros  rodiklis - -0,05 0,08 
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38.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

20 11 61 

39.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (pagrindinis  lygmuo, procentais) 

47 54 23 

40.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

19 11 7 

41.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (pagrindinis lygmuo, procentais) 

54 51 36 

42.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

28 15 19 

43.  
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika  

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

61 74 57 

44.  
6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių kalba ir literatūra  

(7-10, procentais) 

56 53 70 

45.  
6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: matematika (7-10, 

procentais) 

54 61 55 

46.  
6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: gamta ir žmogus  (7-10, 

procentais) 

71 83 77 

47.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: istorija (7-10, procentais) 83 67 64 

48.  
6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: anglų kalba (7-10, 

procentais) 

73 83 70 

49.  6 klasių standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis - 0,18 0,15 

50.  6 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis rodiklis - -0,21 0,16 

51.  6 klasių standartizuotas savijautos rodiklis - 0,10 0,53 

52.  6 klasių standartizuotas patyčių situacijos mokykloje  rodiklis - 0,32 0,38 

53.  6 klasių standartizuotas mokyklos kultūros rodiklis - 0,01 0,35 

54.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

44 61 53 

55.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, skaitymas (pagrindinis  lygmuo, procentais) 

40 33 34 

56.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

47 29 42 

57.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: lietuvių kalba ir 

literatūra, rašymas (pagrindinis lygmuo, procentais) 

37 49 31 

58.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

49 66 52 
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59.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: matematika  

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

51 34 44 

60.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: pasaulio 

pažinimas (aukštesnysis lygmuo, procentais) 

72 82 71 

61.  
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: pasaulio 

pažinimas (pagrindinis lygmuo, procentais) 

28 18 27 

62.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių kalba ir literatūra   

(aukštesnysis , procentais) 

39 39 36 

63.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių kalba ir literatūra   

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

36 28 32 

64.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: matematika   (aukštesnysis, 

procentais) 

36 36 31 

65.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: matematika   (pagrindinis 

lygmuo, procentais) 

38 41 39 

66.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: pasaulio  pažinimas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

56 62 50 

67.  
4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: pasaulio  pažinimas 

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

29 32 33 

68.  4 klasių standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis - 1,01 0,12 

69.  4 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis rodiklis - 0,54 0,65 

70.  4 klasių standartizuotas mokyklos klimato rodiklis - 0,54 0,70 

71.  4 klasių standartizuotas patyčių situacijos mokykloje  rodiklis - 0,43 0,43 
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III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 462335,29  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

462335,29  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa 

381910,70 Apmokėtos komunalinės paslaugos, pastatų priežiūra,  

prenumerata, įsigyti medikamentai, ūkinės ir kanceliarinės 

prekės,  projektorius, baldai, išmokėtas darbo užmokestis, 

nugenėti medžiai, atlikti projektavimo darbai. 

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji tikslinė dotacija 

minimalios algos kėlimui 

9700 Darbo užmokesčiui 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. lėšos) 

17451,59 Apmokėtos kilimėlių keitimo, ryšių, tonerių pildymo, sistemos 

„Tavo mokykla“ priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, įsigytos 

ūkinės, statybinės, elektros ir remonto prekės, raštinės 

reikmenys, gesintuvai, šviestuvai, magnetinės lentos, higienos 

pasas, suremontuota grindų danga, nupirkta traukos spinta.  

1.1.4.  Investicijų programa 52973 Atliktas pastato ir sporto aikštelių techninis projektas 

1.1.5.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 300 Apmokėtas mokinių vežimas į/iš mokyklą 

1.1.6.  (jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

  

2. Valstybės biudžeto lėšos  834785  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

834785  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

831600 Įsigytos mokymo priemonės, vadovėliai, apmokėti pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo seminarai, mokinių pažintinės veiklos,  
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išmokėtas darbo užmokestis. 

2.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. tikslinė 

dotacija optimizavimui) 

3185 Išeitinėms pašalpoms 

2.1.3.    

2.1.4. (jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

  

3. Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 

39862  

3.1.  Švietimo mainų paramos fondas 39862 Projektų veikloms įgyvendinti 

3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą)  

Nacionalinis egzaminų centras  

 

Darbo birža 

 

Kauno m. savivaldybė 

 

 

283,31 

 

943,69 

 

624,99 

 

 

Darbo užmokesčiui už egzaminų vykdymą; 

Darbo užmokesčiui pagal Viešųjų darbų programą; 

Darbo užmokesčiui pagal Viešųjų darbų programą; 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

 

4972,11 

Įsigytos žaliuzės, 3D klasė, apmokėtos banko paslaugos 

6. Parama  727  

 Iš fizinio asmens 727 Išmokėtos premijos abiturientams, įsigytos spintelės 

 (jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

  

 IŠ VISO:   

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

17451,59 
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ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 

STRAIPSNIUS  

4 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 1274414.42 

2.1. 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

1029906.90 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 786822.52 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 243084.38 

2.2. Prekės ir paslaugos  244507.52 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų 

gamybos išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2. 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos 

tikrinimas) 

199.91 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 2511 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 11196.24 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 76027.86 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

9566.63 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuoma 

 

2.2.1.1.1.15. 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis 

remontas 

7138.27 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 9075.07 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. 

Apmokėjimas už turto vertinimo 

paslaugas 

 

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 79912.37 

  Šildymas 54243.62 
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  Elektros energija 18532.20 

  Vanduo 2117.19 

  Šiukšlių išvežimas 5019.36 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 48880.17 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

18953.40 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 18953.40 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įrangos 

licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

 

1293367,82 

 

2016 m. mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui trūko 58653 Eur ir socialinio draudimo įmokoms 18270 Eur, iš viso 76923 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšų trūko dėl nepakankamo mokinių skaičiaus klasėse. 1-4 klasėse mokinių skaičiaus vidurkis sudarė 19,82 mokinių, 5-8 ir I-II 

gimnazijos klasėse 20,67 mokinių, III-IV gimnazijos klasėse 27,33 mokinių. Taip pat lėšų trūko dėl aukštos mokytojų kvalifikacijos. Savivaldybės 

biudžeto lėšų pakako. 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2016 m. buvo gauta 17451,59 Eur. Šios lėšos panaudotos apmokėti 

kilimėlių keitimo, ryšių, tonerių pildymo, sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms, įsigyti ūkinėms, statybinėms, elektros ir 

remonto prekėms, raštinės reikmenims, gesintuvams, šviestuvams, magnetinėms lentoms, higienos pasui, suremontuota grindų danga, nupirkta traukos 

spinta. 

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą, 2016 m. gauta 4972,11 Eur. Už šias lėšas 

įsigytos žaliuzės, 3D klasė, apmokėtos banko paslaugos. 



13 

 

Iš investicijų programos pastato ir sporto aikštelių techniniam projektui parengti buvo gauta 52973 Eur. 

Švietimo mainų paramos fondo gautos lėšos tarptautiniams projektams įgyvendinti: Erasmus +Saugoti gamtą ne prievolė, o galimybė 

18148 Eur , Erasmus +Menai, informacinės technologijos ir sportas 15396 Eur, Erasmus +Kultūrų traukinys 6318 Eur. 

 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

5 lentelė 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 
Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 554997  

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos) 

  

1.1.7.  02 01 01 128 Ugdymo kokybės gerinimas 

Veršvų gimnazijoje 

311932 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 

komunaliniams mokesčiams, remontui, prekėms ir 

paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti. 

1.1.8.  02 01 01 001 Pastatų ir kiemo statinių 

priežiūra ir remontas 

96008 Pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui. 

1.1.9.  02 01 01 185 Pastatų inžinerinių sistemų 

rekonstrukcija ir remontas 

569 Remontui. 

1.1.10.  02 02 02 002 Mokinių sportinio užimtumo 

infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra, ją 

atveriant vietos bendruomenėms (sporto 

aikštynų prie bendrojo ugdymo įstaigų 

atnaujinimas) 

125019 Infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. 

1.1.11.  02 01 02 014 Vaikų vasaros poilsio ir 

laisvalaikio organizavimas Kauno miesto 

savivaldybėje 

809 Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio organizavimui. 

1.1.12.  02 01 01 184 Pastatų elektrotechninės dalies, 

vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo 

turo įsigijimas 

5059 Remontui. 

1.1.13.  02 01 01 128  Ugdymo kokybės gerinimas 

Veršvų gimnazijoje (spec. lėšos) 

15601 Prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti, 

kvalifikacijos kėlimui, ryšių paslaugoms. 

2. Valstybės biudžeto lėšos  887220  
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ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 

STRAIPSNIUS 

6 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas 
Suma, 

Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 1310746 

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 

programas skiriamos) 

  

2.1.1. 02 01 01 128 Ugdymo kokybės gerinimas 

Veršvų gimnazijoje 

810953 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 

kvalifikacijos kėlimui, mokymo priemonėms, pažintinei 

veiklai, ilgalaikiam turtui įsigyti. 

2.1.2. 02 01 01 128  Ugdymo kokybės gerinimas 

Veršvų gimnazijoje (lėšos 4603) 

2379 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 

2.1.3. 02 01 01 128  Ugdymo kokybės gerinimas 

Veršvų gimnazijoje (lėšos 4602) 

73888 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 

3. Fondų lėšos  

(Nurodyti tikslius pavadinimus)  

13791  

3.1.  Švietimo mainų paramos fondas 13791 Projekto veikloms įgyvendinti. 

4. Kitos lėšos 

(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

3455  

4.1. Tartu Linnavalitsus 3228 Projekto veikloms įgyvendinti. 

4.2. Nacionalinis egzaminų centras 227 Už egzaminų vykdymą ir vertinimą. 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

7510 Prekėms, paslaugoms įsigyti, ugdymo procesui gerinti. 

6. Parama  299 Prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

    

 Iš viso 1467272  

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 
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2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1027838 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 784785 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 243053 

2.2 Prekės ir paslaugos  282908 

2.2.1.1.1.1 Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)  

2.2.1.1.1.2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 200 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 2291 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 8800 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 60019 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 8265 

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 15601 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 101777 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4701 

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos  

2.2.1.1.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20 KOMUNALINĖS PASLAUGOS 63844 

  Šildymas 40538 

  Elektros energija 18138 

  Vanduo 1489 

  Šiukšlių išvežimas 3679 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 33011 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais  

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 141039 

3.1 Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai 125019 

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 16020 

3.1.2.1.1.2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos  

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2 + 3) 1451785 
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2017 m. mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui trūko 18400 Eur ir socialinio draudimo įmokoms 5200 Eur, iš viso 23600 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšų trūko dėl nepakankamo mokinių skaičiaus klasėse, aukštos mokytojų kvalifikacijos, savito ugdymo turinio įgyvendinimo. 

Mokykla buvo nustačiusi minimalius pareiginės algos koeficientus. Savivaldybės biudžeto lėšų pakako. 

Mokinių sportinio užimtumo infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra, ją atveriant vietos bendruomenėms (sporto aikštynų prie bendrojo 

ugdymo įstaigų atnaujinimas), buvo skirta 125019 Eur. Ugdymo kokybės gerinimas Veršvų gimnazijoje (spec. lėšos) 15601 Eur, kurios buvo  

panaudotos prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti, kvalifikacijos kėlimui, ryšių paslaugoms. 

Švietimo mainų paramos fondo gautos lėšos tarptautiniams projektams įgyvendinti: Erasmus + KA202 „Cooperative School Networks in 

Key Skills for a Sustainable and Qualified Career 20460 Eur , Nordplus junior - „On the Opposite Shore“ 12105 Eur. 

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą, gauta 7510 Eur , lėšos panaudotos 

prekėms, paslaugoms įsigyti, ugdymo procesui gerinti. 

 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2018 METUS 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 652876  

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos) 

  

1.1.14.  02 01 01 128 Ugdymo kokybės 

gerinimas Veršvų gimnazijoje 

602262 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, komunaliniams 

mokesčiams, remontui, prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam 

turtui įsigyti. 

1.1.15.  02 01 01 001 Pastatų ir kiemo 

statinių priežiūra ir remontas 

31754 Pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui. 

1.1.16.  02 01 02 014 Vaikų vasaros poilsio ir 

laisvalaikio organizavimas Kauno 

miesto savivaldybėje 

860 Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio organizavimui. 

1.1.17.  02 01 01 128  Ugdymo kokybės 

gerinimas Veršvų gimnazijoje (spec. 

18000 Prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti, kvalifikacijos 

kėlimui, ryšių paslaugoms. 
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ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2018 METUS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 

STRAIPSNIUS 

8 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 1289215 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 972588 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 744567 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 228021 

lėšos) 

2. Valstybės biudžeto lėšos  972137  

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal 

kokias programas skiriamos) 

  

2.1.1. 02 01 01 128 Ugdymo kokybės 

gerinimas Veršvų gimnazijoje 

972137 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, kvalifikacijos 

kėlimui, mokymo priemonėms, pažintinei veiklai, ilgalaikiam 

turtui įsigyti. 

3. Fondų lėšos  

(Nurodyti tikslius pavadinimus)  

26824  

3.1.  Švietimo mainų paramos fondas 26824 Projekto veikloms įgyvendinti. 

4. Kitos lėšos 

(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

16598,52  

4.1. Nacionalinis egzaminų centras 297,52 Už egzaminų vykdymą ir vertinimą. 

4.2 Sultanahment Suphi Pasa Mesleki ve 

Teknik Anadola Lisesi 

16301 Projekto veikloms įgyvendinti. 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

7226,63 Prekėms, paslaugoms įsigyti, ugdymo procesui gerinti. 

    

 Iš viso 1675662,15  

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 
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2.2 Prekės ir paslaugos  250533 

2.2.1.1.1.1 Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)  

2.2.1.1.1.2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 199 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 2262 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 1269 

2.2.1.1.1.30.1 Kitos prekės ir paslaugos (prekės) 17804 

2.2.1.1.1.23 Ūkinis inventorius 157967 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 7573 

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 18479 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 40688 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4292 

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos  

2.2.1.1.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20 KOMUNALINĖS PASLAUGOS 63915 

  Šildymas 40903 

  Elektros energija 15898 

  Vanduo 1475 

  Šiukšlių išvežimas 5639 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 42406 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos) 2179 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais 2179 

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 196273 

3.1 Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 196273 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 190002 

3.1.2.1.1.2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos 6271 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2 + 3) 1485488 

 

 

2018 m. mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui trūko 24620 Eur ir socialinio draudimo įmokoms 9700 Eur, iš viso 34320 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšų trūko Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų turinio įgyvendinimui, švietimo ir pedagoginės psichologinės 

pagalbos teikimui. Taip pat dėl aukštos mokytojų kvalifikacijos. Savivaldybės biudžeto lėšų pakako. 
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 Ugdymo kokybės gerinimui Veršvų gimnazijoje savivaldybės lėšų buvo skirta 602262 Eur. Šios lėšos panaudotos  darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui, komunaliniams mokesčiams, remontui, prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti. Spec. lėšos  (18000 Eur) buvo  

panaudotos prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti, atnaujinta sporto salės grindų danga, suremontuotos 4 klasės, ketvirto aukšto koridorius. 

Švietimo mainų paramos fondo gautos lėšos tarptautiniams projektams įgyvendinti 26824 Eur. 

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą , gauta 7226,63 Eur. Lėšos panaudotos 

prekėms, paslaugoms įsigyti, ugdymo procesui gerinti, įrengta mokinių poilsio zona. 
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IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Savito ugdymo gimnazija, įgyvendinanti Novatoriško verslumo 

ugdymo sampratą 

 Besimokanti ir aktyvi organizacija 

 Įrengta šiuolaikiška ir moderni technologinė bei sportinė bazė 

 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

 Socialinių partnerių įsitraukimas į gimnazijos veiklas 

Silpnybės 

 Dalies mokinių žemas mokymo (si) motyvacijos lygis 

 Nepakankamas bendruomenės narių bendradarbiavimas 

 Pasyvus technologijų naudojimas ugdymo procese 

 Neefektyvus mokinių pažangos vertinimas, pažangos aptarimas, 

rezultatų analizė ir išmokimo stebėjimas pamokoje  

 Reikalingas aktų salės ir pirmo aukšto remontas 

Galimybės 

 Gimnazijos įvaizdžio gerinimas 

 Aktyvesnis alumnų dalyvavimas gimnazijos gyvenime 

 Mokinių skaičiaus didėjimas dėl įgyvendinamos savito ugdymo 

sampratos 

 Aktyvesnis verslo atstovų bendradarbiavimas 

 Studentų – praktikantų bei stažuotojų pritraukimas 

Grėsmės/pavojai 

 Nuolatinis švietimo politikos nepastovumas 

 Sudėtinga demografinė padėtis – mažėjantis gimstamumas ir 

didėjanti emigracija 

 Prastas susisiekimas su gimnazija viešuoju transportu 

 Kompetentingų mokytojų stygius 

 Dėl  nuolatinės kaitos nespėjama reaguoti į pokyčius 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Inovatyvi, moderni, atvira kaitai, lyderiaujanti verslumo ugdymo srityje gimnazija, ugdanti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią 

savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.  

 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, grįstą šiuolaikinėmis inovatyviomis technologijomis, kūrybiškumą 

skatinančiais metodais ir edukacine aplinka, kiekvienam mokiniui pagal jo poreikius ir galimybes. 
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VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Filosofija: Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti.  

Vertybės: pagarba; mokymas(is); sveikata. 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 
 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
9 lentelė 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
Asignavimai 

2018 m. 

Lėšų poreikis 

2019 m. 

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų poreikis 

Projektas 

2020 metams 

Projektas 

2021 metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos      

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (biudžetas) 

602262 500000 500000 500000 600000 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. lėšos) 

18000 20000 20000 21000 22000 

Pastatų ir kiemo statinių priežiūra 

ir remontas (biudžetas) 

31754 300000 500000 500000 600000 

Vaikų vasaros poilsio ir 

laisvalaikio organizavimas Kauno 

miesto savivaldybėje 

860 1000 1000 1200 1500 

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos       

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 
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Ugdymo kokybės gerinimo Kauno 

Veršvų  gimnazijoje programa 

949569 1068594 1098600 1318320 1581980 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

     

Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimo programa 

     

Investicijų programa (VIP lėšos) 
     

Švietimo mainų paramos fondo 

lėšos 

17996 18000 18000 20000 22000 

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

     

Sultnahment Suphi Pasa Mesleki 

ve Teknik Anadola Lisesi lėšos 

16301     

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

7727 8000 8000 9000 10000 

Parama       

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 

     

IŠ VISO:      

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

10 lentelė 

1. Tikslas – Siekti aukštesnės ugdymo (si) kokybės, organizuojant besimokančiųjų poreikius atliepiantį mokymo (si) procesą. 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     
Pavadinimas, 

mato vnt. 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.1.Skatinti mokinių 

verslumą, 

kūrybiškumą bei 

lyderystę 

organizuojant 

praktinį – patirtinį 

ugdymo procesą. 

 

1.1.1.Praktinių 

verslumo 

projektų 

organizavimas 

ir pristatymas 

bendruomenei; 

 

1.1.2.Mokinių 

mokomųjų 

bendrovių 

kūrimas nuo 

pradinių 

klasių; 

 

 

1.1.3.Verslumo 

renginių 

organizavimas 

ir įsitraukimas 

į partnerių 

organizuojama

s veiklas. 

 

 

Administra

cija, tėvai, 

mokytojai 

 

 

 

 

Administra

cija, LJA 

kursus 

išklausę 

mokytojai, 

mokiniai 

 

 

Gimnazijos 

bendruome

nė, 

socialiniai 

partneriai 

 

 

 

 

Įgyvendinamų 

verslumo 

projektų skaičius 

padidės bent 15 

proc. 2019-2021 

m. 

 

Mokinių 

mokomųjų 

bendrovių 

skaičiaus 

didėjimas bent 

30 proc. 2019-

2021 m. 

 

Organizuojama 

Kauno miesto, 

respublikinė ir 

tarptautinė 

verslumo 

konferencija  

2019-2021 m. 

 

 

2 proc. GPM, 

rėmėjų ir 

socialinių 

partnerių lėšos 

1000 Eur. 

 

 

Rėmėjų ir 

socialinių 

partnerių lėšos 

(pagal poreikį) 

 

 

 

 

Spec. lėšos, 

 2 proc. GPM, 

rėmėjų ir 

socialinių 

partnerių lėšos 

1000 Eur. 

 

 

 

Projektų skaičius 

per mokslo metus 

 

 

 

 

 

Mokinių 

mokomųjų 

bendrovių 

skaičiaus 

didėjimas 

 

 

 

Verslumo 

konferencijos 

pagal dalyvių 

mastą 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Respubliki

nė 

konferenci

ja 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencij

a Kauno 

miesto 

pradinių 

klasių 

mokiniams 

ir 

respublikinė 

konferencija 

65 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Konferen

cija 

Kauno 

miesto 

pradinių 

klasių 

mokinia

ms ir 

tarptauti
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Gimnazijos 

bendruome

nė, 

socialiniai 

partneriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorganizuota 

Verslumo 

stovykla Kauno 

miesto 

mokiniams 2020 

– 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių 

parterių ir rėmėjų 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslumo 

stovyklos 

organizavimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stovykla 

gimnazijos 

mokiniam

s 

vyresniųjų 

klasių 

mokiniams 

 

 

 

 

 

Stovykla 

Kauno 

miesto 

mokiniams 

nė 

konferen

cija 

vyresniųj

ų klasių 

mokinia

ms 

 

Stovykla 

Kauno 

miesto 

mokinia

ms 

 

1.2.Siekti nuolatinio 

mokytojų bendrųjų, 

profesinių ir 

verslumo 

kompetencijų 

tobulinimo. 

1.2.1.Tikslinis 

mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.Gerosios 

pedagoginės 

patirties 

sklaida; 

 

 

 

Administra

cija, 

mokytojai, 

socialiniai 

partneriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra

cija, 

mokytojai 

 

 

 

 

Visi gimnazijos 

mokytojai yra 

išklausę bent po 

2 verslumo  

seminarus 

2019-2021 m. 

 

LJA kursus 

išklausiusių 

mokytojų 

skaičiaus 

padidėjimas bent 

20 proc. 2019-

2021 m.  

 

Gimnazijos 

mokytojų 

vedamų atvirų 

pamokų 

skaičiaus 

didėjimas bent 

20 proc. 2019-

Kvalifikacijos 

lėšos 

2500 Eur. 

 

 

 

 

Kvalifikacijos 

lėšos 

500 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų, 

išklausiusių bent 

2 verslumo 

seminarus, 

skaičiaus 

didėjimas proc. 

 

Mokytojų 

skaičiaus, 

dirbančių pagal 

LJA programas, 

didėjimas vnt. 

 

 

 

Vedamų atvirų 

pamokų 

gimnazijoje 

skaičius vnt. 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

70 
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1.2.3.Pagalbos 

mokytojui 

dirbant su 

įvairių poreikių 

mokiniais 

teikimas. 

 

 

 

Administra

cija, 

specialistai 

2021 m. 

 

Organizuojami 

mokymai, 

seminarai ir 

konsultacijos, 

specialistų 

grupiniai 

mokymai. 

 

 

1000 Eur. 

 

 

Seminarų, 

konsultacijų, 

grupinių mokymų 

skaičius 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

1.3.Siekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų 

ir veiklų įvairovės, 

atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus 

ir poreikius. 

1.3.1.Dalyvavi

mas projekte 

„Renkuosi 

mokyti – 

mokyklų 

kaitai“ 

 

 

 

 

 

1.3.3.Dalyvavi

mas ESFA 

projekte 

„Šiuolaikinės 

mokymo(si) 

aplinkos 

naudojimas 

gerinant 

matematikos 

dalyko 

pasiekimus“ 

 

1.3.4. Mokinių 

pasiekimų ir 

kompetencijų 

individualios 

Visa 

bendruom 

enė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemati 

kos 

mokytojai, 

5-8 klasių 

mokiniai 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos 

bendruome

nė 

 

Įgyvendintas 

gimnazijos 

pokyčio 

projektas 2021 

m. 

 

Gimnazijoje 

dirba bent 1 RM 

mokytojas 

2021 m. 

 

Pagerėjo 

mokinių 

matematikos 

pasiekimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybės 

pagerėjimas 

Priedas Nr.2 

Projekto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyčio projekto 

įgyvendinimas 

proc. 

 

 

Mokytojų 

skaičius  

vnt. 

 

 

 

Pokytis 

procentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBE 

PUPP 

NMPP 

procentais 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8 kl. 

41 %  

nuo 39 % 

6kl. 

56% 

 nuo 55 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 

Nr.2 

100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8 kl. 

44% 

6kl. 

57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas  

Nr.2 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 kl. 

47 % 

6kl. 

58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 

Nr.2 
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pažangos 

į(si)vertinimas 

bei pasiekimų 

gerinimas ir 

kompetencijų 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

gautus 

duomenis ir 

išsikeltus 

tikslus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          11 lentelė 

2.Tikslas – Kurti saugią ir palankią gimnazijos kryptį atitinkančią aplinką. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdyto

jai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

2.1.Tęsti gimnazijos 

kūrybinių 

laboratorijų 

įrengimą, aprūpinant 

jas reikiamomis 

priemonėmis ir 

technologijomis. 

 

2.1.1.Įkurti 

verslumo 

laboratoriją; 

 

 

2.1.2.Įkurti 

lauko klasę; 

 

2.1.3.Atnaujint

i mokslinę 

laboratoriją; 

 

Administ

racija, 

rėmėjai 

Pilnai įrengta 

verslumo 

laboratorija  

2019 m. 

 

Lauko klasės 

įkūrimas 

2021 m.  

 

Mokslinės 

laboratorijos 

atnaujinimas 

2020 m. 

Rėmėjų lėšos, 

2 proc. GPM 

3000 eur. 

 

 

 

1000 eur. 

 

 

1000 eur. 

Laboratorijos 

įrengimas proc. 

 

 

 

 

Laboratorijos 

įrengimas proc. 

 

Mokslinės 

laboratorijos 

atnaujinimas proc. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 
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2.2.Atnaujinti 

esamas gimnazijos 

erdves bei kurti 

naujas aplinkas 

atsižvelgiant į 

bendruomenės 

poreikius ir savito 

ugdymo sampratą. 

2.2.1. 

Konferencijų 

salės įkūrimas; 

 

2.2.2. Mokinių 

ir mokytojų 

poilsio zonų 

įrengimas; 

 

 

 

 

2.2.3. Aktų 

salės, pirmo 

aukšto Mūšos 

g. 6 ir Inkaro 

g. 9 laiptinių 

bei bibliotekos  

remontas. 

Administ

racija, 

rėmėjai 

Konferencijų salės 

gimnazijoje 

įrengimas 2019 m. 

 

 

Mokytojų poilsio 

zonos įrengimas 

2020 m.  

 

Mokinių poilsio 

zonų įrengimas 

koridoriuose ir 

kieme 

2021 m. 

 

Įvairių gimnazijos 

erdvių 

rekonstrukcija 

2021 m. 

 

4500 eur. 

 

 

 

1500 eur. 

 

6000 eur. 

 

 

 

230000 

Konferencijų salės 

įrengimas proc. 

 

 

 

Mokytojų poilsio 

zonos įrengimas 

proc. 

 

Poilsio zonų 

įrengimas proc. 

 

 

 

 

Rekonstruotos 

gimnazijos erdvės 

proc. 

100 

 

 

 

70 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100 

 

50 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

100 

2.3.Kurti fizinį ir 

emocinį saugumą 

užtikrinančias 

aplinkas.  

2.3.1. Tęsti 

„Lions Quest“ 

socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

programų 

„Pauglystės 

kryžkelės“ ir 

„Laikas kartu“ 

įgyvendinimą 

bei pradėti 

„Raktas į 

sėkmę“; 

 

2.3.2. 

Administ

racija, 

mokytoja

i, 

mokiniai 

Socialinio ir 

emocinio ugdymo 

programos „Lions 

Quest“ 

įgyvendinimas 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

pakopose 

2020 m. 

 

 

 

 

 

Programos lėšos Programos 

įgyvendinimas 

proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Elektroninio 

atsiskaitymo 

valgykloje 

sistemos 

įrengimas; 

 

 

 

2.3.3.Gimnazij

os teritorijos 

aptvėrimas; 

Gimnazijos 

mokiniai turės 

galimybę naudotis 

elektronine 

atsiskaitymo 

sistema valgykloje 

2021 m. 

 

Gimnazijos pastato 

Mūšos g. 6 

teritorijos 

aptvėrimas 

2021 m. 

5-8 ir I-IV gimn. 

klasių mokinių, 

besinaudojančių 

elektroninio 

atsiskaitymo 

sistema valgykloje, 

proc. 

 

Aptvertos 

gimnazijos (Mūšos 

g. 6) teritorijos 

dydis proc. 

20 40 60 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

12 lentelė 

3.Tikslas – Telkti aktyvią gimnazijos bendruomenę, skatinant jos narių bendradarbiavimą ir lyderystę. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdyto

jai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

3.1.Skatinti aktyvų 

ir pozityvų 

gimnazijos 

bendruomenės 

tarpusavio 

bendravimą bei 

bendradarbiavimą. 

 

3.1.1.Paskaitų ir 

užsiėmimų 

organizavimas 

tėvams; 

 

 

 

 

 

3.1.2.,,Mokinys 

– mokiniui, 

kolega -  

Administ

racija, 

mokytoja

i, tėvai, 

mokiniai 

 

 

 

 

Mokyto 

jai 

savano 

Per mokslo metus 

organizuojami bent 

du mokymai/ 

edukaciniai 

užsiėmimai 

gimnazijos 

mokinių tėvams  

2019-2021 m. 

 

Organizuotos 

pagalbos grupės 

 

1500 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaitų tėvams 

skaičius vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos grupės 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

8 
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kolegai“. Namų 

darbų ir 

projektinių 

darbų atlikimo 

pagalba 

mokykloje – 

mokinių 

savanorystė 

 

3.1.3. Bendrų 

darbo grupių ir 

veiklų 

organizavimas. 

 

riai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedago 

gai 

lyderiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didėjantis mokinių 

įsitraukimas į 

gimnazijos darbo 

grupių veiklas 

2019-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių skaičius 

proc. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

3.2. Skatinti 

aktyvesnį 

įsitraukimą į 

gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimą. 

3.2.1.Tradicinių 

renginių 

organizavimas ir 

bendruomenės 

aktyvus 

įsitraukimas į 

juos; 

 

3.2.2.Gimnazijos 

įvaizdžio 

gerinimas. 

Administ

racija, 

mokytoja

i, tėvai, 

mokiniai 

 

 

 

Administ

racija, 

gimnazij

os 

svetainės 

kūrėjai, 

pedagog

ai, 

savivalda 

Gimnazijos 

bendruomenės 

narių įsitraukimas į 

tradicinių renginių 

veiklas 

2019-2021 m. 

 

 

Didės mokinių 

skaičius 

gimnazijoje 

 

 

 

 

 2 proc. GPM; 

rėmėjų lėšos 

 

 

 

 

 

 

1000 Eur. 

 

 

Gimnazijos 

bendruomenės 

narių skaičius, 

proc. 

 

 

 

 

 

Mokinių skaičius, 

vnt. 

50 

 

 

 

 

850 

60 

 

 

 

 

910 

70 

 

 

 

 

975 

3.3. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

projektuose, kurie 

inicijuoja 

3.3.1. 

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

projektuose. 

3.3.2 

Administ

racija, 

projektų 

vadovė  

Pagerės ugdymosi 

kokybė, mokiniai 

dalyvaus mainų 

programose 

užsienio 

Projektų lėšos Projektų skaičius, 

vnt. 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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ugdymo(si) 

kokybės gerinimą. 

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose. 

mokyklose.  

 

3 

 

 

3 

 

 

3 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

13 lentelė 

1 tikslas  

 

Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys         

2 uždavinys         

3 uždavinys         

 

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) 

 

 

 

     __Direktorius_________                                         _________________                                                                           _Žilvinas Damijonaitis___ 

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

 

 

PRITARTA 

Kauno Veršvų gimnazijos 

tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1.4-8 
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Priedas Nr.1 

Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 
- - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)  - - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)  - - - - 

Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  
19 20 20 20 

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais) - - - - 

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais) - - - - 

Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 
13 12 12 12 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 20 20 20 20 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam pagalbos 

specialistui (procentais) 
11 11 11 11 

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

100 100 100 100 

Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

100 100 100 100 

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 
22 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 
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Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais) Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 Priedas Nr.2 

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  
29,46 7,8 16,03 17,74 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)  9478,83 kv.m. 

bendras 

1mok. 12 kv.m. 

 

3270,86 kv.m. 

klasių 

1 mok.4 kv.m. 

9478,83  kv.m. 

bendras 

1mok. 11 kv.m. 

 

3270,86 kv.m. 

klasių 

1 mok.4 kv.m. 

9478,83  kv.m. 

bendras 

1mok. 10 kv.m. 

 

3270,86 kv.m. 

klasių 

1 mok.3 kv.m. 

9478,83  kv.m. 

bendras 

1mok. 10 kv.m. 

 

3270,86 kv.m. 

 klasių 

1 mok.3 kv.m. 

Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 
3 5 7 9 

Vaikų, mokinių dalis, užimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

71 71 71 71 

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 
12 12 12 12 

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 
545 600 643 690 

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 
24 24 24 24 

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 
42 44 46 50 

 

 

Priedas Nr.2 

 

Eil.Nr. Metai 

Kriterijai 

2018 faktinis 

rezultatas 

2019 2020 2021 

1.  Valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalba 13 14 17 20 
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ir literatūra (36-100%) 

2.  Valstybiniai brandos egzaminai: anglų kalba 

 (36-100%) 
86 87 89 90 

3.  Valstybiniai brandos egzaminai: istorija  

(36-100%) 
25 27 30 33 

4.  Valstybiniai brandos egzaminai: matematika 

(36-100%) 
31 33 36 39 

5.  Valstybiniai brandos egzaminai: informacinės 

technologijos (36-100%) 
60 62 65 68 

6.  Valstybiniai brandos egzaminai: biologija  

(36-100%) 
67 69 72 75 

7.  Valstybiniai brandos egzaminai: fizika  

(36-100%) 
67 68 69 70 

8.  Valstybiniai brandos egzaminai: chemija  

(36-100%) 
0 14 17 20 

9.  Valstybiniai brandos egzaminai: geografija  

(36-100%) 
50 52 55 58 

10.  Įteikta brandos atestatų (dalis laikiusių 

egzaminus abiturientų procentais) 
98 100 100 100 

11.  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas: 

lietuvių kalba ir literatūra (7-10, procentais) 
44 46 49 52 

12.  II gimnazijos klasės mokinių pasiekimų 

metinių įvertinimų kokybė: lietuvių kalba ir 

literatūra (7-10 ,procentais) 

56 57 58 59 

13.  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  

:matematika (7-10, procentais) 
7 25 28 31 

14.  II gimnazijos klasės mokinių pasiekimų 

metinių įvertinimų kokybė: matematika (7-10, 

procentais) 

24 27 30 33 

15.  Įteikta pagrindinio ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimų (dalis baigusių II gimnazijos klasę, 

procentais) 

 100 100 100 

16.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

28 29 30 31 
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17.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

46 47 48 49 

18.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

9 11 14 17 

19.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas (pagrindinis 

lygmuo, procentais) 

33 43 45 47 

20.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika (aukštesnysis lygmuo, procentais) 
8 12 14 16 

21.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika (pagrindinis lygmuo, procentais) 
41 42 43 44 

22.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

gamtos mokslai (aukštesnysis lygmuo, 

procentais) 

44 45 46 47 

23.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

gamtos mokslai (pagrindinis lygmuo, 

procentais) 

50 51 52 53 

24.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

socialiniai mokslai (aukštesnysis lygmuo, 

procentais) 

33 34 35 36 

25.  8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

socialiniai mokslai (pagrindinis lygmuo, 

procentais) 

55 56 57 58 

26.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių 

kalba ir literatūra (7-10, procentais) 
52 54 57 60 

27.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: 

matematika (7-10, procentais) 
39 41 44 47 

28.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: fizika (7-

10, procentais) 
43 45 48 51 

29.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: chemija 

(7-10, procentais) 
39 41 44 47 

30.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: biologija 

(7-10, procentais) 
70 70 71 72 

31.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: istorija 48 50 53 56 
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(7-10, procentais) 

32.  8 klasės mokinių metiniai įvertinimai: anglų 

kalba (7-10, procentais) 
77 77 78 79 

33.  8 klasių standartizuotas pridėtinės vertės 

rodiklis 
0,05 0,08 0,11 0,14 

34.  8 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis 

rodiklis 
0,13 0,16 0,19 0,22 

35.  8 klasių standartizuotas savijautos mokykloje 

rodiklis 
0,14 0,17 0,20 0,23 

36.  8 klasių standartizuotas patyčių situacijos 

mokykloje  rodiklis 
0,07 0,10 0,13 0,16 

37.  8 klasių standartizuotas mokyklos kultūros  

rodiklis 
0,08 0,01 0,03 0,05 

38.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

61 62 63 64 

39.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(pagrindinis lygmuo, procentais) 

23 25 24 25 

40.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

7 9 12 15 

41.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas (pagrindinis 

lygmuo, procentais) 

36 39 43 47 

42.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika (aukštesnysis lygmuo, procentais) 
19 22 24 25 

43.  6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika  (pagrindinis lygmuo, procentais) 
57 58 60 62 

44.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių 

kalba ir literatūra  (7-10, procentais) 
70 70 71 72 

45.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: 

matematika (7-10, procentais) 
55 56 57 58 

46.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: gamta ir 

žmogus  (7-10, procentais) 
77 78 79 80 

47.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: istorija 64 66 68 70 
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(7-10, procentais) 

48.  6 klasės mokinių metiniai įvertinimai: anglų 

kalba (7-10, procentais) 
70 72 74 76 

49.  6 klasių standartizuotas pridėtinės vertės 

rodiklis 
0,15 0,18 0,21 0,24 

50.  6 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis 

rodiklis 
0,16 0,19 0,22 0,25 

51.  6 klasių standartizuotas savijautos rodiklis 0,53 0,55 0,57 0,59 

52.  6 klasių standartizuotas patyčių situacijos 

mokykloje  rodiklis 
0,38 0,40 0,42 0,44 

53.  6 klasių standartizuotas mokyklos kultūros 

rodiklis 
0,35 0,37 0,39 0,41 

54.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

53 54 55 56 

55.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, skaitymas 

(pagrindinis  lygmuo, procentais) 

34 35 36 37 

56.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas 

(aukštesnysis lygmuo, procentais) 

42 44 46 48 

57.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

lietuvių kalba ir literatūra, rašymas (pagrindinis 

lygmuo, procentais) 

31 35 36 37 

58.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika (aukštesnysis lygmuo, procentais) 
52 53 54 55 

59.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

matematika  (pagrindinis lygmuo, procentais) 
44 45 46 45 

60.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

pasaulio pažinimas (aukštesnysis lygmuo, 

procentais) 

71 71 72 73 

61.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

pasaulio pažinimas (pagrindinis lygmuo, 

procentais) 

27 27 28 27 

62.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių 

kalba ir literatūra   (aukštesnysis, procentais) 
36 38 40 41 
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63.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: lietuvių 

kalba ir literatūra   (pagrindinis lygmuo, 

procentais) 

32 34 36 37 

64.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: 

matematika   (aukštesnysis, procentais) 
31 33 35 36 

65.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: 

matematika   (pagrindinis lygmuo, procentais) 
39 41 43 44 

66.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: pasaulio 

pažinimas  (aukštesnysis lygmuo, procentais) 
50 52 54 55 

67.  4 klasės mokinių metiniai įvertinimai: pasaulio 

pažinimas  (pagrindinis lygmuo, procentais) 
33 35 37 38 

68.  4 klasių standartizuotas pridėtinės vertės 

rodiklis 
0,12 0,14 0,16 0,18 

69.  4 klasių standartizuotas mokėjimo mokytis 

rodiklis 
0,65 0,67 0,69 0,71 

70.  4 klasių standartizuotas mokyklos klimato 

rodiklis 
0,70 0,72 0,74 0,76 

71.  4 klasių standartizuotas patyčių situacijos 

mokykloje  rodiklis 
0,43 0,45 0,47 0,49 

___________________________________ 


