
PATVIRTINTA
Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus
2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V1-154

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama 
reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / 
įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių 
tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, 
skaičius (žm. sk.)

40 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 
papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

298320,00  Eur., iš jų: 
darbo užmokesčiui – (197320,00) Eur.; turtui –  (101000,00) Eur.

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias 
švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“



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

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

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 99 Direktorė

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 
(proc.)

64 Direktorė

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 11 Direktorė

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 
(vnt.)

0,15 Direktorė, Gimnazijos tarybos pirmininkas, Darbo tarybos 
pirmininkas

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 5 Direktorės pavaduotojos ugdymui, direktorė

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I. Personalo valdymas
1. Užtikrinti nepedagoginių pareigybių atitiktį savivaldybės tarybos sprendimo nuostatatoms ir nemažinti 
pedagoginių pareigybių dalies nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus:
1.1. organizuoti konkursus laisvoms nepedagoginių ir pedagoginių pareigybių vietoms užimti;
1.2. esant specialistų poreikiui, dėl darbuotojų paieškos bendradarbiauti su užimtumo tarnyba;
1.3. esant specialistų poreikiui, darbuotojų paieškai naudoti CV bankus.
2. Išlaikyti nepadidėjusį (0,1) vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičių:
2.1. racionaliai formuoti mokytojų  krūvį;
2.2. racionaliai panaudoti gimnazijos darbo užmokesčio fondo lėšas.
3. Išlaikyti nesumažėjusį (58) mokinių skaičių, tenkantį vienam administracijos nariui:
3.1. išlaikyti esamą  administracijos sudėtį;
3.2. racionaliai panaudoti gimnazijos darbo užmokesčio fondo lėšas.
4. Padidinti švietimo pagalbos specialistų dalį, tenkančią 100- ui mokinių:
4.1. išlaikyti švietimo pagalbos specialistų komandos sudėtį;  
4.2. padidinti mokytojo padėjėjų pareigybių skaičių.                                                                  
4.3. racionaliai panaudoti gimnazijos darbo užmokesčio fondo lėšas.  
5. Įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo į gimnazijos bendruomenės gyvenimą motyvavimo sistemą:
5.1. įgyvendinti pedagogų „Metinio pokalbio“ sistemą;
5.2. įgyvendinti etatinių darbuotojų darbuotojų Metinių užduočių sistemą;
5.3. informaciją apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus sistemingai skelbti gimnazijos internetinėje 
svetainėje ir TEAMS aplinkoje;                                                                                                   
5.4. parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvavimo sistemą;  
5.5. skatinti  mokyklos veiklos sklaidą Kauno mieste ir respublikoje;
5.6. organizuoti bendradarbiavimą palaikančias metodines išvykas;
5.7. tirti personalo savijautą, taikyti emocinę savivaujautą gerinančias priemones.                          
II. Kvalifikacijos tobulinimas                                                                                                                      
1. Įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo sistemą:                                                                              
1.1. identifikuoti 2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;
1.2. įgyvendinti pedagogų ir mokytojų padėjėjų „Profesinio augimo sistemą“;                           
1.3. pasiekti, kad kiekvienas pedagogas dalyvautų ne mažiau kaip 5 kvalifikacijos tobulinimo programose 
pagal gimnazijos veiklos prioritetus: įtraukiojo ugdymo organizavimas, STEAM ugdymas pamokoje, 
vertinimas ir įsivertinimas pamokoje;
1.4. įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projekte numatytas kvalifikacijos tobulinimo veiklas;
1.5. pasiekti, kad nepedagoginiai administracijos darbuotojai tobulintų kvalifikaciją ne mažiau kaip 1 dieną 
per metus.

I. Gautos lėšos
1.Informaciją apie išnuomotas ir nuomotinas patalpas viešinti gimnazijos interneto svetainėje, svetainėje 
kursportuoti.kaunas.lt, kitomis sklaidos priemonėmis. 
2. Sudaryti ne mažiau nei 2 sutartis su  NVŠ tiekėjais dėl patalpų nuomos.
3. Pateikti ne mažiau nei 3  prašymus paramai verslo įmonėms.
4. Vykdyti projektus pritraukiant lėšas ir/ar gaunant nefinansinę paramą turtu: 
4.1.Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą  „Kokybės krepšelis“.
4.3. dalyvauti VŠĮ „Actio Catholica Patria“ koordinuojamame  Europos solidarumo korpuso projekte „iMap“. 

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

0,2

FINANSAI

7000

50927

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Drektorė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokytojai

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams



Įstaigos valdomo nekilnojamo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 
(eurai)

11,9 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Pagrindinėms įstaigos funcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamo turto ploto dalis (proc.)

84,6 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto ploto dalis (proc.) 17 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos valdomo nekilnojamo turto kabinetinis plotas 
tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv.m)

19 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo 
kaina (eurai)

6 375,00 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą bendrojo ugdymo įstaigoje,  dalis nuo bendro 
įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

4 Direktorė

99

TURTAS

I. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas
1. Užtikrinti Palemono mikrorajono vaikų priešmokyklinį ugdymą:
1.1. organizuoti PUG veiklos pristatymą gimnazijos svetainėje ir socialiniame tinkle;
1.2. organizuoti virtualų ar kontaktinį būsimų PUG ugdytinių tėvų susitikimą su PUG mokytoja ir gimnazijos 
administracija;  
1.3. bendradarbiauti su l.d. „Lakštutė“, organizuoti gimnazijos veiklos pristatymą darželio ugdytiniams ir jų 

I. Nekilnojamo turto valdymas
1. Kontroliuoti nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, vertinti sąnaudas, taikyti prevencines 
priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.
2. Vesti sunaudojamų energetinių išteklių apskaitą, metų pabaigoje parengti lyginamąją analizę, pateikti 
išvadas ir pasiūlymus dėl racionalesnio išteklių panaudojimo.
3. Modernizuoti ugdymo aplinkas, plėsti netradicinių ugdymo aplinkų infrastruktūrą:
3.1. atlikti likusius viso pastato elektrotechnikos darbus pagal parengtą techninį projektą;
3.2. atlikti 2 mokomųjų kabinetų kapitalinius remontus;
3.3. užbaigti 2021 m. pradėtą skaityklos - informacinio centro modernizavimo projektą, pritaikant aplinkas 
STEAM ugdymui.
3.4. kapitaliai suremontuoti II aukšto koridoriaus dalį, esančia prie skaityklos - informacinio centro;
3.5. pradėti remonto darbus gamtos mokslų STEAM laboratorijos patalpoje;
3.6. įkurti „Gamtos klasę 3“;
3.7. atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą. Suremontuoti sugedusias ir įrengti ne mažiau nei 3 papildomas 
vaizdo stebėjimo kameras;
3.8. įrengti 5 hibridinio ugdymo klases.
II. Kilnojamo turto valdymas
1. Racionaliai panaudoti mokyklinio autobuso išlaikymui skirtas lėšas.
2. Vykdyti Mokyklinio autobuso naudojimo taisyklių laikymosi kontrolę.
3. Racionaliai panaudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius kito gimnazijos turto (baldų, mokymo 
priemonių, darbo įrankių ir kt.) priežiūrai.
4. Laiku atlikti turto inventorizavimo procedūras. 

II. Išlaidos
1. Parengti subalansuotą gimnazijos biudžeto projektą, pagrįstą gimnazijos prekių ir paslaugų poreikiu, 
steigėjo skiriamo, projektinio finansavimo, gimnazijos uždirbtomis bei iš pramos gautomis lėšomis.   
2. Esant poreikiui, nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus.
3. Užtikrinti sistemingą finansų vidaus kontrolę. 
4. Naudoti elektroninę  gimnazijos viešųjų pirkimų ir išlaidų fiksavimo sistemą.
5. Užtikrinti VIPIS sistemos  naudojimą organizuojant pirkimus. 
6. Vykdyti viešuosius pirkimus, naudojant  CVP IS

PAGRINDINĖ VEIKLA (priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis (5-8 kl.), pagindinis (I ir II kl.) ir vidurinis (III ir IV kl.) ugdymas)

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  
dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų (proc.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 
patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

99

90

Direktorė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, IK 
sistemų administratorius

Direktorė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, IK 
sistemų administratorius

Direktorė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, IK 
sistemų administratorius



Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus 
(proc.)

1 Direktorės pavaduotoja ugdymui, PUG mokytoja, spec. 
pedagogė

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą skaičius 
(žm.sk)

168 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 
skaičiaus kaita įstaigoje

5 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

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

157 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 5 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

III. Pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo organizavimas
1. Užtikrinti kokybišką Palemono mikrorajono  vaikų pagrindinį  ugdymą: 
1.1. organizuoti pagrindinio ugdymo programos  pristatymą ir mokinių pasiekimų viešinimą gimnazijos 
svetainėje ir  socialiniame tinkle; 
1.2. tirti mokinių ugdymo(si) poreikius, organizuojant mokinių ir tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausas;
1.3. plėtoti mokinių tarybos veiklą įtraukiant į jos veiklą 7-8 klasių mokinius;
1.4. organizuoti pagrindinio ugdymo mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos,  pavežėjimą;
1.5. kurti patrauklias, modernias ugdymo(si) aplinkas; 
1.6. plėtoti „mokymąsi be sienų“, pasiekti, kad ne mažiau nei 20 proc. užsiemimų vyktų netradicinėse 
aplinkose; 
1.7. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese. pasiekti, kad ne mažiau nei 30 proc. pamokų būtų 
panaudojamos IKT;
1.8. plėtoti STEAM ugdymą  visų mokomųjų dalykų pamokose;
1.9. organizuoti paveikų  ugdymą karjerai;
1.10. užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį įtraukųjį ugdymą;
1.11. esant poreikiui, užtikrinti nuotolinį ugdymą.                                                                                                                                                                                              

II. Pradinio ugdymo organizavimas 
1. Užtikrinti kokybišką Palemono mikrorajono  vaikų pradinį ugdymą:
1.1. organizuoti pradinio ugdymo programos  pristatymą gimnazijos svetainėje ir  socialiniame tinkle;
1.2. organizuoti kontaktinį ar virtualų būsimų 1-os klasės ugdytinių tėvų susitikimą su 1-ų klasių mokytojomis 
ir gimnazijos administracija;
1.3. bendradarbiauti su l.d. „Lakštutė“ - pagal galimybes organizuoti atvirų durų dienas, 1-3 bendrus 
renginius, projektus, gimnazijos veiklos pristatymą darželio ugdytiniams ir jų tėvams 
(globėjams/rūpintojams);
1.4. organizuoti pradinio ugdymo mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos,  pavežėjimą;
1.5. užtikriinti saugias, higienos normas atitinkančias, patrauklias, modernias ugdymo aplinkas;
1.6. plėtoti „mokymąsi be sienų“ , pasiekti, kad ne mažiau nei 15 proc. užsiemimų vyktų netradicinėse 
aplinkose;
1.7. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese. Pasiekti, kad bent 10 proc. pamokų būtų panaudojamos IKT; 
1.8. plėtoti STEAM ugdymą;
1.9. užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį įtraukųjį ugdymą;
1.10. esant poreikiui, užtikrinti nuotolinį ugdymą;
1.11. užtikrinti 1-4 klasių mokinių ugdytinių užimtumą „Visos dienos mokykloje“.                       

1.3. bendradarbiauti su l.d. „Lakštutė“, organizuoti gimnazijos veiklos pristatymą darželio ugdytiniams ir jų 
tėvams (globėjams/rūpintojams);
1.4. sudaryti saugias, higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;
1.5. plėtoti „mokymąsi be sienų“ , pasiekti, kad ne mažiau nei 10 proc. užsiemimų vyktų netradicinėse 
aplinkose;
1.6. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese. Pasiekti, kad bent 10 proc. užsiėmimų būtų panaudojamos IKT;
1.7. užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį įtraukųjį ugdymą;         
1.8. esant poreikiui, užtikrinti nuotolinį ugdymą;
1.9. užtikrinti PUG ugdytinių užimtumą „Visos dienos mokykloje“.



Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) 
klasėse, skaičius  (žm. sk.)

40 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

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

10 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 5 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 1 Direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, mokytojai

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo 
ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

310 Direktorės pavaduotoja ugdymui, NŠ būrelių vadovai, 
mokytojai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  
patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo 
bendro jų skaičiaus (proc.)

95 PUG mokytoja

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus

97 PUG mokytoja

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius 
(vnt.)

0 PUG mokytoja, direktorės pavaduotojos ugdymui

PUG mokytoja

III. Pagrindinio (I-II klasių) ir vidurinio (III-IV klasių) ugdymo organizavimas 
1. Užtikrinti kokybišką vidurinį ugdymą Petrašiūnų seniūnijoje: 
1.1. organizuoti vidurinio ugdymo programos  pristatymą ir mokinių pasiekimų viešinimą gimnazijos 
svetainėje ir  socialiniame tinkle;
1.2. tirti mokinių ugdymo(si) poreikius, organizuojant mokinių ir tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausas. Siekti 
maksimalios dermės tarp mokinių mokymo(si) poreikių,  jų individulaus ugdymo plano ir ugdymo kokybės;
1.3. plėtoti mokinių tarybos veiklą įtraukiant I-IV klasių mokinius;
1.4. organizuoti  mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos,  pavežėjimą;
1.5. kurti patrauklias, modernias ugdymo(si) aplinkas; 
1.6.plėtoti ugdymą karjerai  bendradarbiaujant su universitetais, kolegijomis ir profesinėmis mokyklomis; 
taikant individualaus konsultavimo programą „Spotiself“;
1.7. plėtoti „mokymąsi be sienų“ , pasiekti, kad ne mažiau nei 20 proc. užsiemimų vyktų netradicinėse 
aplinkose; 
1.8. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese. pasiekti, kad ne mažiau nei 30 proc. pamokų būtų 
panaudojamos IKT;
1.9. plėtoti STEAM ugdymą visų dalykų pamokose;
1.10. užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį įtraukųjį ugdymą;
1.11. esant poreikiui, užtikrinti nuotolinį ugdymą;

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių individualią 
pažangą, dalis  (proc.)

100

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS (priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis (5-8 kl.), pagindinis (I ir II kl.) ir vidurinis (III ir IV kl.) ugdymas)

IV. Neformaliojo švietimo organizavimas
 1. Užtikrinti mokinių įsitraukimą į gimnazijoje vykdomas neformaliojo švietimo programas:
1.1. parengti ir patvirtinti ne mažiau nei 13 NŠ būrelių programų;
1.2. organizuoti gimnazijos NŠ būrelių pristatymą ir veiklos sklaidą gimnazijos internetinėje svetainėje ir 
socialiniuose tinkluose;
1.3. įpareigoti visų NŠ būrelių vadovus įtraukti į kiekvieno būrelio veiklą ne mažiau nei 15 mokinių;
1.4. įpareigoti visų NŠ būrelių vadovus į kiekvieno būrelio veiklą įtraukti ne mažiau nei po 3 rizikos grupėms 
priskirtus mokinius; 
1.5. įpareigoti būrelių vadovus plėtoti įtraukųjė ugdymą, įtraukiant į būrelių veiklą SUP mokinius;
1.6. plėtoti gimnazijoje teikiamo neformalaus švietimo paslaugas, įtraukiant NŠ tiekėjus. Išlaikyti ne mažiau 
nei 10 tiekėjų siūlomas paslaugas;
1.7. tikslingai panaudoti „Kūltūros paso lėšas“, prioritetą teikiant gamtos mokslų ir etninės kultūros 
edukacijoms;                                                                                                                                              1.8.  
įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projektą. Organizuoti  STEAM krypties  NŠ būrelį 1-4 klasių mokiniams, kurio 
veiklose dalyvaus ne mažiau nei 15 mokinių 
1.9. įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projektą. Organizuoti STEAM krypties  NŠ būrelį I-II klasių mokiniams, 
kurio veiklose dalyvaus ne mažiau nei 15 mokinių.                                                                                                     

Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų bendrojo 
ugdymo mokykloje, siūlomų krypčių skaičius (vnt.)

23 Direktorės pavaduotoja ugdymui, NŠ būrelių vadovai

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas (priešmokyklinis ugdymas)
1.  Parengti ugdytinius ugdytis pagal pradinio ugdymo programą:
1.1. nustatyti individualius kiekvieno ugdytinio ugdymo(si) poreikius;
1.2. diferencijuoti ugdymą pagal individualius ugdymo(si) poreikius;
1.3. stebėti ir ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį matuoti ir fiksuoti individualią ugdytinių pažangą;
1.4. esant poreikiui, organizuoti hibridinį ugdymą ugdytiniams, negalintiem dalyvauti ugdymo procese 
kontaktiniu būdu;
1.5. ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį organizuoti individualius pokalbius su ugdytinių 
tėvais(globėjais/rūpintojais);
1.6.  įtraukti ugdytinius į saviraiškaus dalyvavimo programos „AVILYS“ įgyvendinimą;
1.7. atlikti mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) ugdymo kokybės vertinimo apklausą. Pasiekti, kad ne mažiau nei 



Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 
(vnt.)

2 PUG mokytoja, direktorės pavaduotojos ugdymui

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus (proc.)

96 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui, socialinė 
pedagogė

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius 
(vnt.)

5 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, 
rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis 
(proc.)

65 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus (proc.)

89 Mokytojai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialinė 
pedagogė

Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymuiMokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 
padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.)

73

Mokytojai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui2

75

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas (pagrindinis (5-8 klasių) ugdymas)
1.Įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“. Pasiekti, kad  būtų įvydyta ne mažiau  90 proc. projekto veiklų, 
pasiekti mokinių pažangos kiekybiniai rodikliai, numatyti 2022 metams.
2.Rugsėjo mėn. atlikti diagnostinius matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, gamtos mokslų, socialinių 
mokslų testavimus.  Nustatyti mokinių individualius ugdymo(si) poreikius.
3. Diferencijuoti ugdymą pagal individualius ugdymo(si) poreikius.
4. Įgyvendinti pasiekimų gerinimo plano priemones.

1.7. atlikti mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) ugdymo kokybės vertinimo apklausą. Pasiekti, kad ne mažiau nei 
80 proc. respondentų ugdymo kokybę vertintų „gerai“.  
1.8. įtraukti PUG ugdytinius į  „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimą.

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas (pradinis ugdymas)
1.Įgyvendinti  mokinių asmeninės pažangos planavimo ir reflektavimo sistemą. Pasiekti, kad: 
1.1. 100 proc. mokinių rengs popierinius „Mokinio kompetencijų aplankus“ – segtuvus.

 1.2.ne mažiau nei 80 proc. mokytojų naudos „Mokinio kompetencijų aplanko“ informaciją individualių 
pokalbių su tėvais/globėjais/rūpintojais metu.
 1.3.  ne mažiau nei 70 proc.  pamokų mokytojai sistemingai taikys mokinių pažangos įsivertinimo 
instrumentus.
2. Rugsėjo mėn. atlikti diagnostinį matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo testavimą. Nustatyti 
mokinių asmeninius ugdymo(si) poreikius.
3. Diferencijuoti ugdymą pagal individualius ugdymo(si) poreikius.
4. Organizuoti dalykines individualias ir grupines konsultacijas: 
4.1.pasiekti, kad kontaktinio ar nuotolinio  mokymo metu konsultacijas sistemingai lankytų ne mažiau nei 80 
proc. mokinių;
4.2. įkurti 2-4 klasių mokiniams matematikos konsultavimo centrą. Jame pravesti ne mažiau nei 72 val. 
konsultacijų pagal individualius mokinių poreikius ir pasiekti, kad ne mažiau nei 3 proc. kils 2-4 klasių mokinių 
matematikos pasiekimai. 
5.Dalyvauti NMPP. Pasiekti, kad: 
5.1.  70  proc. 4 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį matematikos NMPP; 
5.2.  74 proc. 4 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį skaitymo NMPP;
5.3.  74 proc. 4 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį rašymo NMPP.
6. Pasiekti, kad: 
6.1.  80 proc. 2 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį matematikos lygį; 
6.2.  76 proc. 2 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį  skaitymo lygį; 
6.3.  76 proc. 2 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį rašymo lygį.
7. Plėtoti STEAM ugdymą:  
7.1  panudoti STEAM ugdymo elementus ne mažiau nei 25 proc. 1-4 klasių matematikos ir 50 proc. pasaulio 
pažinimo pamokų;
7.2. įgyvendinti patyriminį ugdymą 1-4 klasėse (1 savaitinė pamoka skiriama patyriminiam ugdymui);
7.3 integruoti STEAM ugdymo sistemą  į gimnazijos saviraiškaus dalyvavimo programą „AVILYS“: ne mažiau 
nei 60 proc. šioje programoje numatytų veiklų.
8. Esant poreikiui, organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu mokiniams, negalintiem dalyvauti ugdymo procese 
kontaktiniu būdu.
9. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualius pokalbius su mokinių 
tėvais(globėjais/rūpintojais).
10. Įtraukti mokinius į saviraiškaus dalyvavimo programos „AVILYS“ įgyvendinimą. 
12. Įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“.
13. Plėtoti „Gabių mokinių klubo“ veiklą, įtraukiant į ją gabius 2-4 klasių mokinius. 
13. Atlikti mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) ugdymo kokybės vertinimo apklausą. Pasiekti, kad ne mažiau nei 
80 proc. respondentų ugdymo kokybę vertintų „gerai“.

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 
pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo programoje,  
dalis (proc.)

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 
(vnt.)



Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius 
(vnt.)

5 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 
(vnt.)

6 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc.)

90 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą mokinių 
dalis (proc.)

93 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą mokinių 
dalis (proc.)

92 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

99

85

5. Organizuoti dalykines grupines konsultacijas. 
5.1.pasiekti, kad kasdieninio ar nuotolinio mokymo metu konsultacijas sistemingai lankytų ne mažiau nei 60 
proc. mokinių; 
5.2. pasiekti, kad nuotolinio mokymo metu būtų užtikrintos paslaugos nepalankiose sąlygose esantiems 
mokiniams.
6. Dalyvauti NMPP. Pasiekti, kad:
6.1. 68 proc. 8 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį matematikos NMPP;
6.2.70 proc. 8 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį skaitymo NMPP;
6.3.70 proc. 8 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį rašymo NMPP;
6.4.  70 proc. 8 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį lygį gamtos mokslų NMP.
7. Dalyvauti NMPP. Pasiekti, kad:
7.1. 55 proc. 6 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį matematikos  lygį;
7.2. 65 proc. 6 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį skaitymo lygį; 
7.3. 65 proc. 6 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį  rašymo lygį;
7.4. 75 proc. 6 kl. mokinių, pasiektų aukštesnį ir pagrindinį gamtos mokslų lygį ;
 8. Esant poreikiui, organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu.
9. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualius pokalbius su mokinių 
tėvais(globėjais/rūpintojais).
10. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas Įtraukti mokinius į saviraiškaus dalyvavimo programos 
„AVILYS“ įgyvendinimą.
11. Plėtoti „Gabių mokinių klubo“ veiklą, įtraukiant į ją gabius 5-8 klasių mokinius. 
12.  Atlikti mokinių ir jų  tėvų (globėjų/rūpintojų) ugdymo kokybės vertinimo apklausą. Pasiekti, kad 80 proc. 
respondentų ugdymo kokybę vertintų „gerai“.

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas (pagrindinis (I ir II klasių) ir vidurinis (III ir IV klasių) ugdymas
1. 1.Įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“. Pasiekti, kad  būtų įvydyta ne mažiau  90 proc. projekto veiklų, 
pasiekti mokinių pažangos kiekybiniai rodikliai, numatyti 2022 metams.
2.Naudoti elektroninį  „Mokinio kompetencijų aplanką“ ir TAMO dienyno aplinką mokinių asmeninės 
pažangos planavimui,  įsivertinimui ir komunikavimui su tėvais (globėjais/rūpintojais). Pasiekti, kad juo 
tinkamai naudotųsi ne mažiau nei 60 poc. mokinių ir pedagogų. 
3. Rugsėjo mėn. atlikti diagnostinius matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, gamtos mokslų, socialinių 
mokslų testavimus.  Nustatyti mokinių individualius ugdymo(si) poreikius.
4. Diferencijuoti ugdymą pagal individualius ugdymo(si) poreikius.
5. Organizuoti dalykines grupines konsultacijas:
5.1.pasiekti, kad kontaktinio mokymo metu konsultacijas sistemingai lankytų ne mažiau nei 60 proc. mokinių;
5.2. esant poreikiui organizuoti nuotolinį mokymą;
6. Pasiekti, kad PUPP rezultatai būtų:
6.1. šlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 6-10 balais mokinių dalis nuo bendro 
dalyvavusių skaičiaus - 35 proc.; 
6.2. šlaikiusių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 6-10 balais mokinių dalis nuo bendro 
dalyvavusių skaičiaus - 40 proc.;  
7. Pasiekti, kad: 
7.1. abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro 
pasirinkusiųjų skaičiaus - 52 proc.; 
7.2. abiturientų, matematikos valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų 
skaičiaus - 25 proc. 
8. Įgyvendinti modulinį anglų kalbos mokymą I ir II kl.
9. Įgyvendinti ciklinio ugdymo organizavimo modelį III ir IV klasėse.
10. Esant poreikiui, organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. 
11. Organizuoti dalykines grupines konsultacijas. Pasiekti, kad jas sistemingai lankytų ne mažiau nei 80 proc. 

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų dalykų brandos 
egzaminus mokinių dalis (proc.)

Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 11-12 (III-IV  
gimnazijos) klasėse  ir pasiekusių teigiamų mokymosi 
rezultatų, dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)



Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus

94 Mokytojai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialinė 
pedagogė

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius 
(vnt.)

15 Mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

1. Įtraukti ugdytinius į ne mažiau kaip 7 respublikinių (tarptautinių) projektų įgyvendinimą: 
1.1. įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-
ESFA-V-719-01-0001.
1.2. kartu su partneriais pateikti paraišką dalyvavimui tarptautiniame Europos solidarumo korpuso projekte; 
1.3. vykdyti tęstinį projektą „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ 
1.4.  dalyvauti tarptautiniame  projekte „Christmas Tree Decoration Exchange - 2022“;
1.5. dalyvauti respublikiniame projekte „Atmintis gyva, nes liudija“;  
1.6. esant galimybei, pateikti paraišką dalyvavimui tarptautiniame Easmus + KA2 projekte;
1.7. dalyvauti projekte ,,Technologijų ir karjeros diena / popietė profesinėje mokykloje;

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 
(vnt.)

7 Direktorė, mokytojai, direktorės pavaduotojos ugdymui

1. Vykdyti „Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo“ nuostatas. 
2. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinių lankomumo klausimais. 

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo 
bendro jų skaičiaus

94 Mokytojai, klasių vadovai, direktorės pavaduotoja 
ugdymui, socialinė pedagogė

II. Geros savijautos užtikrinimas (priešmokyklinis ugdymas)
1. Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą „Zipio draugai“.
2. Įgyvendinti Visos dienos mokyklos programą „Bičius“. 
3. Ne mažiau nei 1/4 ugdymo valandų skirti ugdytinių socialiniam emociniam ugdymui.
4. Vykdyti  savalaikę psichologinę pagalbą ugdytiniams. Pasiekti, kad 100 proc. ugdytinių mokykloje jaustųsi 
saugiai ir gerai. 
5. Pasiekti, kad PUG mokytoja dalyvautų ne mažiau nei 1  mokinių socialinio emocinio ugdymo kvalifikacijos 
tobulinimo programoje.  
6. Organizuoti 2-3 bendrus (tėvų(globėjų/ rūpintojų) ir ugdytinių grupės bendruomeniškumą formuojančius 
renginius. 
7. Vykdyti tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausas dėl vaikų savijautos mokykloje. Pasiekti, kad 100 proc. 
respondentų vertinimas būtų ne žemesnis nei „gerai“.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą,  
saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.)

100 Direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė, socialinė 
pedagogė, PUG mokytoja

II. Geros savijautos užtikrinimas (pradinis ugdymas)
1. Įgyvendinti socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programą „Antras žingsnis“.
2.  Įgyvendinti visos dienos mokyklos programą „Bičius“. 
3. Ne mažiau nei 1/6 ugdymo valandų skirti ugdytinių socialiniam emociniam ugdymui.
4. Vykdyti  savalaikę psichologinę pagalbą ugdytiniams. Pasiekti, kad ne mažiau nei 90 proc. mokinių 
mokykloje jaustųsi saugiai ir gerai.
5. Organizuoti 2-3 bendrus klasių (tėvų(globėjų/ rūpintojų) ir mokinių klasės bendruomeniškumą 
formuojančius renginius.                                                                                                                                    
6. Vykdyti tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausas dėl vaikų savijautos mokykloje. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 90 
proc. respondentų vertinimas būtų ne žemesnis nei „gerai“.  
7. Organizuoti ne mažiau nei 5 VGK posėdžius, skirtus gimnazijos mokinių adaptacijos, patyčių, saugumo 
problemoms spręsti. 

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 
dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

90 Direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė, socialinė 
pedagogė, mokytojai

mokinių. 
12. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualius pokalbius su mokinių 
tėvais(globėjais/rūpintojais).
13.Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas. Įtraukti mokinius į saviraiškaus dalyvavimo programos 
„AVILYS“ įgyvendinimą. 
14. Plėtoti „Gabių mokinių klubo“ veiklą, įtraiukiant į ją I-IV klasių mokinius. 
15. Atlikti mokinių ir  tėvų (globėjų/rūpintojų) ugdymo kokybės vertinimo apklausą. Pasiekti, kad ne mažiau 
nei 80 proc. respondentų ugdymo kokybę vertintų „gerai“.  



II. Geros savijautos užtikrinimas (pragrindinis (5-8 kl.) ugdymas)
1. 5-6 klasėse įgyvendinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ .
2. 5-8 klasėse įgyvendinti konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“.
3. Į 5-8 klasių mokinių ugdymo planą integruoti socialinio emocinio ugdymo pamoką (0,5 val. per savaitę).
4. Vykdyti  savalaikę psichologinę pagalbą ugdytiniams. Pasiekti, kad ne mažiau nei 90 proc. mokinių 
mokykloje jaustųsi saugiai ir gerai.
5. Organizuoti 1-2 bendrus klasių (tėvų (globėjų/ rūpintojų) ir mokinių klasės bendruomeniškumą 
formuojančius renginius.
6. Organizuoti 3-4 prevencinius projektus/renginius.
7. Vykdyti tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausas dėl vaikų savijautos mokykloje. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 85 
proc. respondentų vertinimas būtų ne žemesnis nei „gerai“. 
8. Organizuoti ne mažiau nei 5 VGK posėdžius, skirtus gimnazijos mokinių adaptacijos, patyčių, saugumo 
problemoms spręsti.   
9. Įrengti 2 papildomas vaizdo stebėjimo kameras gimnazijos koridoriuose. 

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 
dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

90 Direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė, socialinė 
pedagogė, mokytojai

II. Geros savijautos užtikrinimas  (pagrindinis (I ir II klasių) ir vidurinis (III ir IV klasių) ugdymas
1. I-IV klasėse įgyvendinti konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“ .
2. Į I-II klasių mokinių ugdymo planą integruoti socialinio emocinio ugdymo pamoką (0,5 val. per savaitę).                                                                                                                 
3. Vykdyti  savalaikę psichologinę pagalbą ugdytiniams. Pasiekti, kad ne mažiau nei 90 proc. mokinių 
mokykloje jaustųsi saugiai ir gerai.
4. Organizuoti 1-2 bendrus klasių (tėvų(globėjų/ rūpintojų) ir mokinių klasės bendruomeniškumą 
formuojančius renginius. 
5. Organizuoti 3-4 prevencinius projektus/renginius.
6. Vykdyti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir mokinių apklausas dėl vaikų savijautos mokykloje. Pasiekti, kad ne 
mažiau kaip 90 proc. respondentų vertinimas būtų ne žemesnis nei „gerai“.
7. Organizuoti ne mažiau nei 5 VGK posėdžius, skirtus gimnazijos mokinių adaptacijos, patyčių, saugumo 
problemoms spręsti.                                                                                                             

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 
dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

90 Direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė, socialinė 
pedagogė, mokytojai

III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas (priešmokyklinis ugdymas)
1. Identifikuoti ugdytinius, kuriems reikalinga logopedinė pagalba.
2. Identifikuoti ugdytinius, kuriems reikalinga specialioji pagalba.  Parengti dokumentus vertinimui PPT. 
3. Sudaryti ir vykdyti individualių logopedinių ir specialiųjų pratybų  tvarkaraštį.  Teikti logopedinę pgalbą ne 
mažiau nei 60 proc. ugdytinių, specialiąją pagalbą - 1 proc. ugdytinių.     
4. Teikti psichologinę pagalbą ne mažiau nei 8 proc. ugdytinių.  
5. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį analizuoti ugdytinių pasiekimus.  Pasiekti, kad ne mažiau nei 50 proc. SUP 
mokinių pasiektų individualią pažangą.  
6. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijas 
tėvams (globėjams/rūpintojams).
7. Užtikrinti didelių ir labai didelių raidos sutrikimų turinčių ugdytinių įtraukųjį ugdymą.  
8. Aprūpinti reikalingomis metodinėmis priemonėmis darbui su specialiųjų poreikių mokiniais. Skirta ne 
mažiau nei 100 eur. 

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

50 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė, spec. 
pedagogė, PUG mokytoja 



III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas (pradinis ugdymas)
1. Identifikuoti ugdytinius, kuriems reikalinga logopedinė pagalba.
2.Identifikuoti ugdytinius, kuriems reikalinga specialioji pagalba.
3. Sudaryti ir vykdyti individualių logopedinių ir specialiųjų pratybų  tvarkaraštį.  Teikti logopedinę pagalbą ne 
mažiau nei 20 proc. ugdytinių, specialiąją pagalbą  - 6 proc. ugdytinių.
4.  Organizuoti savalaikį ugdytinių vertinimą PPT.
5. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį analizuoti ugdytinių pasiekimus. Pasiekti, kad ne mažiau nei 80 proc. SUP 
mokinių pasiektų individualią pažangą. 
6. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualias švietimo pagalbos specialistų konsultacijas 
tėvams (globėjams/rūpintojams).
7. Užtikrinti didelių ir labai didelių raidos sutrikimų turinčių ugdytinių įtraukųjį ugdymą.
8. Teikti tikslingą psichologinę pagalbą ne mažiau nei 8 proc. ugdytinių.
9. Organizuoti tikslingą mokymosi pagalbą įtraukiant mokinio padėjėjus. 
10. Identifikuoti gabius 2-4 klasių mokinius. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 60 proc. gabių mokinių dalyvautų 
"Gabių mokinių klubo" veiklose.  
11.  Aprūpinti reikalingomis metodinėmis priemonėmis darbui su specialiųjų poreikių mokiniais. Skirti ne 
mažiau nei 100 eur. 

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

35 Mokytojai, direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė, 
spec. pedagogė, „Gabių mokinių klubo“ pirmininkė, 
psichologė, mokytojo padėjėjai 

III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas (pagrindinis (5-8 kl.) ugdymas)
1. Organizuoti savalaikį ugdytinių vertinimą PPT.
2. Sudaryti ir vykdyti individualių specialiųjų pratybų  tvarkaraštį.
3. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį analizuoti ugdytinių pasiekimus. Pasiekti, kad ne mažiau nei 50 proc. SUP 
mokinių pasiektų individualią pažangą. 
4. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualias švietimo pagalbos specialistų konsultacijas 
tėvams (globėjams/rūpintojams). 
5. Užtikrinti didelių ir labai didelių raidos sutrikimų turinčių ugdytinių įtraukųjį ugdymą.
6. Vykdyti tikslingą psichologinę pagalbą. 
7. Organizuoti tikslingą mokymosi pagalbą įtraukiant mokinio padėjėjus. 
8. Identifikuoti gabius 5-8 klasių mokinius. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 60 proc. gabių mokinių aktyviai 
dalyvautų „Gabių mokinių klubo“ veiklose. 
9. Teikti paraiškas dalyvavimui Kauno miesto gabių mokinių ugdymo programose. 
10. Vykdyti ugdymo karjerai programą. 
11.  Aprūpinti reikalingomis metodinėmis priemonėmis darbui su specialiųjų poreikių mokiniais. Skirti ne 
mažiau nei 100 eur.                                                                                                                                                                                                       

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

30 Mokytojai, direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė, 
spec. pedagogė, „Gabių mokinių klubo“ pirmininkė, 
psichologė, mokytojo padėjėjai 



III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas (pagrindinis (I-II kl.) ir vidurinis (III-IV) kl.  
ugdymas) 
1. Organizuoti savalaikį I kl. ugdytinių vertinimą PPT.
2. Sudaryti ir vykdyti individualių specialiųjų pratybų  tvarkaraštį.
3. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį analizuoti ugdytinių pasiekimus. Pasiekti, kad ne mažiau nei 50 proc. SUP 
mokinių pasiektų individualią pažangą. 
4. Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoti individualias švietimo pagalbos specialistų konsultacijas 
tėvams (globėjams/rūpintojams). 
5. Užtikrinti didelių ir labai didelių raidos sutrikimų turinčių ugdytinių įtraukųjį ugdymą.
6. Vykdyti tikslingą psichologinę pagalbą.
7. Organizuoti tikslingą mokymosi pagalbą įtraukiant mokinio padėjėjus. 
8. Esant poreikiui organizuoti tikslingą mokymą namuose (sudaryti tvarkaraštį, vykdyti ugdymo namuose 
organizavimo priežiūrą). 
9. Identifikuoti gabius I-IV klasių mokinius. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 60 proc. gabių mokinių aktyviai 
dalyvautų „Gabių mokinių klubo“ veiklose. 
10. Teikti paraiškas dalyvavimui Kauno miesto gabių mokinių ugdymo programose. 
11. Vykdyti ugdymo karjerai programą.1
12.  Aprūpinti reikalingomis metodinėmis priemonėmis darbui su specialiųjų poreikių mokiniais. Skirti ne 
mažiau nei 100 Eur.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

20 Mokytojai, direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė, 
spec. pedagogė, „Gabių mokinių klubo“ pirmininkė, 
psichologė, mokytojo padėjėjai 

IV. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas
1. Ištirti mokymo priemonių poreikį. 
2. Įsigyti: 
2.1. įsigyti  7 interaktyvias lentas: 1 STEAM laboratorijiai, 5 pradinio ugdymo klasėms, 1 hibridinio ugdymo 
klasei; 
2.2. iš dalies atnaujinti kompiuterių bazę įsigyti naujų kopiuterių ( 2 vnt.) ; 
2.3. įsigyti priemonių komplektą robotikos uužsiėmimamas;
2.4. įsigyti priemonių gamtos mokslų STEAM ugdymui;
2.4. Įsigyti EMA, EDUKA klasė, Egzaminatorius lt. etest.lt ir kt mokymo programų licencijų (430 vnt.).

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 
šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius 
(vnt.)

800 Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IKT sistemų 
administratorius

PRITARTA
Kauno Palemono gimnazijos tarybos
 2022 m. kovo 21 d.
posėdžio protokolu Nr. V6-111

Priėmimo į mokyklą komisija

Priėmimo į mokyklą komisija

Priėmimo į mokyklą komisijaPatenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases 
dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV 
gimnazijos  klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 
(proc.)

100

100

100

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos 
klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)

V. Ugdymo prieinamumas (priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis (5-8 kl.), pagrindinis (I-II kl.) ir vidurinis 
(III-IV kl.) ugdymas
1. Tikslingai numatyti komplektų poreikį teikiant juos tvirtinti Kauno miesto tarybai. 
2. Laiku informuoti apie priėmimo sąlygas gimnazijos internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle.
3. Vykdyti priėmimo komisijos darbo tvarką. 


