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KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS 

 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

Metų prioritetinė veikla 

Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas 

įvairių poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų, pasirengusių teikti visų SUP 

mokinių poreikius dalis 

80 proc. Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 

30 str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

 

 

 

 

 

4, 6, 8, II ir IV klasių aukštesniųjų 

pasiekimų augimas nacionaliniuose 

pasiekimų patikrinimuose  

3 proc.  Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 

metų strateginis veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 

m. vasario 1 d.   sprendimu Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 

Metiniai savivaldybės biudžeto 

asignavimai 

298320,00  Eur., iš jų:  

darbo užmokesčiui – (197320,00) Eur.; turtui –  (101000,00) Eur 
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Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) 

metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir 

uždavinių 

 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno Palemono gimnazijos (toliau – Gimnazija) strategija 2019-2021 metams (toliau – Strategija) parengta vykdant Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. XI-1281) numatytą pareigą ir siekiant sutelkti pastangas į esminius pokyčius, kurie 

būtini, kad Gimnazija taptų savitos patrauklios kultūros ir aukštos kokybės išsilavinimą teikiančia institucija. Rengiant Strategiją buvo 

remtasi ir Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin. 2012 m. gegužės 15 d., Nr. XI-2015) 

bei  Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos        

2022 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

apibrėžtomis švietimo strateginėmis nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija (Žin. 2015 m. gruodžio 21 d., Nr. V-1308), Gimnazijos 

vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-

01-0001 „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planu, Gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos 

pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi. Atsižvelgta ir į Gimnazijos  turimus resursus, veiklos įsivertinimo išvadas bei bendruomenės 

narių pasiūlymus. 

Organizuodama savo veiklą, Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi šiais dokumentais:  

 Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais; 

 Priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis; 

 Bendraisiais ugdymo planais; 

 Gimnazijos veiklos planu 2022 m.; 

 Gimnazijos nuostatais; 

 Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

 Gimnazijos mokymo(si) sutartimi; 

  Kitais, gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  
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Gimnazijos strateginiam planui kurti sudaryta strategijos kūrimo grupė, patvirtinta 2022 m.  kovo 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-115 „Dėl 

Strateginio plano 2022-2024 metams rengimo darbo grupės sudarymo“. Visuose Gimnazijos strategijos 2022-2024 metams kūrimo etapuose dalyvavo 

ir savo siūlymus teikė dauguma bendruomenės narių (mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai), pasitelkti Lietuvos ir užsienio gerosios švietimo patirties 

pavyzdžiai, Gimnazijos ankstesnių metų veiklos gerieji aspektai. 

2019-2021 metais, organizuodama savo veiklą, Gimnazija koncentravosi į: 

1. Kiekvieno besimokančiojo pažangą įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, telkiant mokyklos bendruomenę.  

Veikiant šia kryptimi taikoma „Mokinio mokymosi lūkesčių“ sistema – mokiniai rengia „Mokinio kompetencijų aplankus“, nuo 2021 metų 5-

IV klasių mokinių aplankai talpinami virtualioje TEAMS platformoje. Pamokoje taikomas mokinio pažangos ir pasiekimų įsivertinimas, veikia mokinių 

konsultavimo sistema. I-IV gimnazijos klasių ugdymo organizavimas vykdomas ciklais. Įgyvendinamas modulinis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos 

ir gamtos mokslų mokymas.  Plėtojamas įtraukusis ugdymas. Gimnazijoje suformuota švietimo pagalbos specialistų komanda, dirba 5 mokytojo 

padėjėjai. Veikia „Gabių mokinių klubas“. Įgyvendinama gimnazijos parengta saviraiškaus dalyvavimo programa „AVILYS“, kurią sudaro 3 

paprogramės: gamtamokslinio ugdymo paprogramė „KORYS“, tautinio ir pilietinio ugdymo paprogramė „MEDUS“ ir Visos dienos mokyklos 

paprogramė „BIČIUS“.  Pakankamai efektyviai veikia  pedagogų profesinio augimo sistema. Pedagogai planuoja ir reflektuoja savo veiklas. dalyvaudami 

„Metinio pokalbio“ sistemos įgyvendinime. 

2. Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimą. 

Veikiant šia kryptimi, vykdomos 5 prevencinės programos:  „Zipio draugai”, „Antras žingsnis”, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa „Gyvai”, Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa ir konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla”. Prevencinėse programose 

dalyvauja 100 proc. mokinių.  Gimnazijos ugdymo plane numatytos ir vykdomos socialinių įgūdžių ugdymo pamokos 8-II klasių mokiniams. Tikslingai 

panaudotos „Geros savijautos programai“ skirtos lėšos. 

Modernizuojamos ugdymosi aplinkos. Kapitaliai remontuojami kabinetai, koridoriai, kuriamos ugdymo(si) erdvės gimnazijos teritorijoje. 2020 

metais kilusi COVID-19 pandemija įgalino didelį proveržį skaitmeninių ugdymo aplinkų įsisavinime. Gimnazija ženkliai atnaujino IT mokymo bazę, 

įrengė hibridinio ugdymo klases. Aktyviai pradėjo naudoti skaitmenines mokymo(si) aplinkas: EMA, EDUKA, „Vyturio“ skaitmeninę  biblioteką,  

testavimo sistemą etest.lt, „Egzaminatorius“  ir kt.   

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

 

1. Gimnazijos socialinis kontekstas. 

2021-2022 m. m. gimnazijoje mokosi 407 mokiniai:  
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 2019 metais mokinių skaičius išaugo 1,2 proc. Vidutinis mokinių skaičius klasėse - 19.0; 

 2020 metais mokinių skaičius išaugo 3,6 proc. Vidutinis mokinių skaičius klasėse - 18,6; 

 2011 metais mokinių skaičius išaugo 4,6 proc. Vidutinis mokinių skaičius klasėse - 19,1.   

2021-2022 m. m. socialinę paramą gauna 122 mokiniai.  2021-2022 m. m. 33 mokiniams teikiama sisteminga socialinė - pedagoginė pagalba: 

dėl elgesio - 20, lankomumo - 6, mokymosi - 15, bendravimo sunkumų – 10. 

 

2. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

 

Vidurinį išsilavinimą įgijo:  

 2019 metais 100 proc. abiturientų. 

 2020 metais 100 proc. abiturientų. 

 2021 metais 100 proc. abiturientų.  

Pagrindinį išsilavinimą įgijo: 

 2018-2019 m. m. 100 proc. II klasės mokinių. 

 2019-2020 m. m. 100 proc. II klasės mokinių. 

 2020-2021 m. m. 100 proc. II klasės mokinių. 

 

3. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

 

2019 metais neformaliajame švietime priešmokyklinėje grupėje - 4 klasėse iš viso užimta 97,7 proc. mokinių, iš jų mokykloje - 94 proc. už 

mokyklos ribų - 14 proc. 5-IV klasėse iš viso užimta 83 proc. mokinių, iš jų mokykloje - 55 proc., už mokyklos ribų - 37 proc. Iš viso priešmokyklinėje 

grupėje - IV klasėse užimta 90,35 proc. mokinių. Gimnazijos teikiamame NŠ užimta 65 proc. mokinių. 

 

2020 metais neformaliajame švietime priešmokyklinėje grupėje - 4 klasėse iš viso užimta 92,2 proc. mokinių, iš jų mokykloje - 82,2 proc. už 

mokyklos ribų - 10 proc. 5-IV klasėse iš viso užimta 71 proc. mokinių, iš jų mokykloje - 43 proc., už mokyklos ribų - 28 proc. Iš viso priešmokyklinėje 

grupėje - IV klasėse užimta 81,6 proc. mokinių. Gimnazijos teikiamame NŠ užimta 62,6 proc. mokinių. 

 

2021 metais neformaliajame švietime priešmokyklinėje grupėje - 4 klasėse viso užimta 90,6 proc. mokinių, iš jų mokykloje – 84,6 proc. už 

mokyklos ribų –  6 proc. 5-IV klasėse iš viso užimtas 64,3 proc. mokinių,  iš jų mokykloje  - 53,8 proc.,  už mokyklos ribų – 10,5 proc. Iš viso 

priešmokyklinėje grupėje -IV klasėse užimti   77,5 proc. mokinių. 
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Gimnazija įgyvendina „Visos dienos mokyklos“ programą, kurioje užimta 52 proc. priešmokyklinės grupės - 4 klasių mokinių.  

Gimnazija yra sudariusi sutartis su neformaliojo švietimo tiekėjais, teikiančiais paslaugas mokiniams gimnazijos patalpose: Kauno 1-aja 

muzikos mokykla, Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Kauno Tautinės kultūros centru, Kauno sporto mokykla „Gaja“, Kauno sportinių šokių 

klubu „Svaja“, formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija „Finupa“, VŠĮ „Būk saugus“,  VŠĮ „Briks4Kidz“, „VŠĮ „Sporto idėja“, VŠĮ 

„Edulandas“.  

 

4. Mokinių lankomumo duomenys. 

 

2019 metais, lyginant su 2018 metais viso praleistų pamokų skaičius sumažėjo 10 proc., praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui 

sumažėjo 9 proc., nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo 95 proc.  

 

2020 metais, lyginant su 2019 metais viso praleistų pamokų skaičius sumažėjo 21 proc., praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui 

sumažėjo 25 proc., nepateisintų pamokų skaičius padidėjo 31 proc.  

 

2021 metais, lyginant su 2020 metais viso praleistų pamokų skaičius sumažėjo 24 proc., nepateisintų pamokų skaičius padidėjo 1,23 proc. 

 

5. Pedagoginių darbuotojų skaičius, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

 

2021-2022 m. m. dirba 46 mokytojai: 3 mokytojai ekspertai, 18 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai. Dirba 9 kiti 

darbuotojai: socialinis pedagogas (1 etatas), specialusis pedagogas (1 etatas), logopedas (1 etatas), psichologas 0,75 etato), IT specialistas (1 etatas), 

bibliotekininkė (1 etatas), mokytojo padėjėjas (4 etatai). 97,8 proc. mokytojų turi pedagoginę ir 95 proc. dalykinę kvalifikaciją.  

 

6. Mokymosi pasiekimų kaita. 

 

Mokinių pažangumas 2018-2019 m. m. pabaigoje - 98 proc.  

2,4,6,8 klasių NMPP testų aukštesniojo lygio pasiekimų procentinis rodiklis krito 2,5 proc. 

Išlaikiusių lietuvių kalbos PUPP 7-10 balų dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 62 proc.  

Išlaikiusių matematikos PUPP 7-10 balų dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 31 proc.  

Išlaikiusių matematikos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 27 proc. 

Išlaikiusių lietuvių kalbos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 46 proc. 
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2019-2020 m. m. pabaigoje mokinių pažangumas siekė 99 proc.  

PUPP ir NMPP dėl COVID-19 pandemijos nevyko.  

Išlaikiusių matematikos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 17 proc. 

Išlaikiusių lietuvių kalbos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 56 proc. 

 

2020-2021 m. m. pabaigoje mokinių pažangumas siekė 98 proc.  

4 klasių matematikos ir skaitymo NMPP rezultatai 2 proc. aukštesni, nei 2019 metais. 

Išlaikiusių lietuvių kalbos PUPP 7-10 balų dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 42 proc.  

Išlaikiusių matematikos PUPP 7-10 balų dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 29 proc.  

Išlaikiusių matematikos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 46 proc. t.y.  5,3 proc. didesnis nei respublikos vidurkis.  

Išlaikiusių lietuvių kalbos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 67 proc.  t.y. 8,3 proc. didesnis nei respublikos 

vidurkis.  

Išlaikiusių anglų kalbos VBE 86-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 29 proc. t.y. 8 proc. didesnis nei respublikos vidurkis. 2 

mokiniai gavo aukščiausius -100 balų įvertinimus 

 

7. Mokinių saugumo jausmo kaita.   

 

2019-2022 m. mažėjo socialinės rizikos grupėms priskiriamų mokinių skaičius. 

2019-2020 m. m. socialinės rizikos grupei buvo priskirti 37 mokiniai. Iš jų 19 mokinių yra problemiško elgesio, 15 turi bendravimo sunkumų 

ir 19 mokinių turi lankomumo problemų. 

2020-2021 m. m. socialinės rizikos grupei priskirti 37 mokinių. Iš jų 24 mokinių yra problemiško elgesio, 17 turi mokymosi sunkumų 

ir 11 mokinių turi lankomumo problemų.  

2021-2022 m. m. socialinės rizikos grupei priskirti 33 mokiniai. Iš jų 20 mokinių yra problemiško elgesio, 6 mokiniai turi lankomumo problemų, 

15 - mokymosi, 10 - bendravimo sunkumų. 

Mokinių savijautos ir patyčių situacijos rodikliai augo. 2021-2022 m. m. mokykloje gerai jaučiasi 90 proc. mokinių. 

 

8. Materialinio aprūpinimo, edukacinių erdvių atnaujinimo kaita.  

 

2019 metai 

 modernizuotos 5-IV klasių mokinių rūbinės;  
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 suremontuota 186 m² I- o aukšto ir 36 m² III-o aukšto koridorių;  

 suremontuoti 6 mokomieji kabinetai. 

Iš viso naujoms edukacinėms erdvėms sukurti ar esamoms atnaujinti įsisavinta apie 40 tūkst. Eur. 

Iš viso mokymo priemonių bazės modernizavimui panaudota apie 18 tūkst. Eur.  

 

2020 metai 

 kapitaliai suremontuota choreografijos salė;  

 įrengti nauji: 2 matematikos kabinetai, 1 lietuvių kalbos kabinetas, 1 istorijos kabinetas;  

 po avarijos suremontuoti: geografijos, pradinio ugdymo kabinetai;  

 atliktas paprastas remontas – tikybos, muzikinio ugdymo – solfedžio klasėje;  

 atliktas paprastas 4 administracijos kabinetų remontas;  

 perdažytos pradinių klasių korpuso III aukšto koridoriaus sienos;  

 įrengtos archyvo patalpos;  

 pradėtas III aukšto koridoriaus remontas;  

 atnaujinta 600 m2 kiemo aikštelės.  

Iš viso naujoms edukacinėms erdvėms sukurti ar esamoms atnaujinti įsisavinta apie 80 tūkst. Eur.  

Gimnazija tapo respublikinio edukacinių erdvių konkurso laureate. 

 

2021 metai 

 suremontuoti 4 mokomieji kabinetai (2 lietuvių kalbos, 1 pradinio ugdymo, 1 muzikinio ugdymo); 

 suremontuotas kabinetas ir įrengta hibridinio ugdymo klasė;  

 kapitaliai suremontuota 140 m2 III-o aukšto koridoriaus; 

 iš įmonių ir organizacijų pritraukus 11277,00 Eur. paramos lėšų  vykdomas kapitalinis bibliotekos – informacinio centro remontas.  

Iš viso naujoms edukacinėms erdvėms sukurti ar esamoms atnaujinti įsisavinta apie 24 tūkst. Eur.  

 

2021 metais įvykdyti skaitmeninės ugdymo aplinkos modernizavimo projektai:  

 įsigyta ir naudojama daugiau nei 800 virtualios mokymosi aplinkos licencijų:  elektroninės mokymosi aplinkos  EMA, skaitmeninės 

mokymosi aplinkos  EDUKA, „Vyturio“ skaitmeninės  bibliotekos,  testavimo sistemos etest.lt ir kt.  

 įrengta 12 bevielio internetinio ryšio stotelių.  
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 hibridinio ugdymo klasė aprūpinta planšetinių kompiuterių įkrovimo įranga.  Ugdymo procese panaudojamos 2020 m. ŠMSM skirtos 

planšetės.  

 įsigyta įranga 5 naujoms hibridinio ugdymo klasėms įrengti.  

Iš viso virtualios ugdymo aplinkos modernizavimo projektams įgyvendinti įsisavinta apie 15 tūkst. Eur. 

 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Dauguma gimnazijos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

besirūpinantys mokiniais, atviri kaitai, nuolat besimokantys, 

kompetentingi.  

 Plėtojamas mokinių pažinimu, ugdymosi stebėjimu ir vertinimu  

grįstas ugdymo planavimas.  

 Taikomos inovatyvios ugdymo praktikos (ciklinis ugdymas I-IV 

klasėse, patyriminis ugdymas 1-4 klasėse, IT taikymas ugdymo procese, 

hibridinis ugdymas, netradicinio ugdymo dienos), plėtojamas STEAM 

ugdymas.  

 Dalyvavimas ugdymo proceso tobulinimo projektuose („Kokybės 

krepšelis“, Europos Solidarumo korpuso solidarumo projektas). 

 Tautinių vertybių ugdymas, tradicijų puoselėjimas.  

 Įtraukiojo ugdymo plėtra.  

 Tinkamai organizuojama pagalba mokantis.  

 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo sinergija. Partnerystė su 

neformaliojo švietimo įstaigomis ir tiekėjais.  

 Racionalus lėšų ir išteklių panaudojimas ugdymo organizavimui 

netradicinėse erdvėse.  

 Gimnazija – Visos dienos mokykla.  

Silpnybės 

 Mokymosi paradigmos įgyvendinimas (dalyje pamokų dominuoja 

mokymas, tradiciniai metodai, nepakankamai laiko skiriama refleksijai). 

 Dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

 Nestabilūs mokinių pasiekimai matematikos, lietuvių kalbos (PUPP, 

VBE, NMPP). 

 Neaukšti mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose, konkursuose.  

 Mažas  8-IV klasių mokinių skaičius. 

 Partnerystė su tėvais (globėjais/rūpintojais). Dalies tėvų menkas 

domėjimasis vaikų pasiekimais ir jų pokyčių galimybėmis.   

 Pagalbos specialistų (mokytojo padėjėjų) etatų trūkumas augant SUP 

mokinių skaičiui.  

 Priemonių ir infrastruktūros,  skirtų įtraukiojo ugdymo organizavimui 

stoka. 

 Dalies darbuotojų disciplinos laikymasis įgyvendinant gimnazijos 

susitarimus. 

 Mažėjantis finansavimas edukacinių aplinkų modernizavimo projektų 

įgyvendinimui.  

 Gimnazijos pastatui reikalinga renovacija.  Dėl pastato nesandarumo 

(trūkusios išorinės sienos), dalyje kabinetų šaltuoju metų laikotarpiu 

neužtikrinamas higienos normų laikymasis.  
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 Racionalus lėšų ir žmogiškųjų išteklių panaudojimas gimnazijos 

edukacinių erdvių modernizavimui.  

 Racionalus lėšų panaudojimas IT mokymo(si) bazės plėtrai.  

 Saugi ugdymo(si) aplinka.  

 Mokinių pavėžėjimo organizavimas. 

 Gimnazijos partnerystės galimybės su aukštosiomis mokyklomis. 

 Aktyvi mokinių savivalda. 

 Tinkamai organizuojamas ugdymas karjerai.  

 Augantis mokinių skaičius. 

 

 Nebaigtas edukacinių erdvių modernizavimas (technologijų skyrius), 

dalis koridorių, kabinetų.  

 Modernių laboratorijų trūkumas. 

 

 

Galimybės 

 Ugdymo kokybės tobulinimas dalyvaujant ugdymo modernizavimo 

projektuose.  

 Mokinių pasiekimų augimas.  

 Įtraukiojo ugdymo plėtra.  

 Gimnazijos aplinkos panaudojimas ugdymo proceso organizavimui.  

 Šalies švietimo politikos remiamos STEAM ugdymo plėtotės ir 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais panaudojimas mokinių 

mokymosi pasiekimų gerinimo sistemos įgyvendinimui. 

 Kultūrinio ugdymo plėtra panaudojant partnerystę su NŠ įstaigomis 

ir NŠ tiekėjais. 

 

Grėsmės/pavojai 

 Stipri mokyklų tarpusavio konkurencija. 

 Mokytojų perdegimas atsiradęs dėl didelio inovacijų diegimo sukelto 

krūvio.   

 Dėl nemažo kiekio vyresniojo amžiaus mokytojų, ateityje galima 

specialistų stoka.  

 Nepakankamas  8-IV klasių mokinių skaičius neleis vykdyti tinkamo, 

modulinio mokymo I ir II klasėse, bei individualius mokinio poreikius 

atitinkančio ugdymo III ir IV klasėse.  

 

 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Konkurencinga, besivadovaujanti „Geros mokyklos koncepcija“, teikianti kokybišką bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, 

integralaus gamtamokslinio ugdymo, puoselėjanti tautines bei pilietines vertybes ilgoji gimnazija. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam besimokančiam įgyti kokybišką išsilavinimą, įgalinanti jį kurtis sėkmingą ateities 

karjerą. Kartu užtikrinanti asmenybės, suvokiančios harmoniją tarp šiuolaikinio pasaulio ir mūsų tautos tradicinio požiūrio į supančią 

aplinką ir joje vykstančius reiškinius, ūgtį.  

 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 

Vertybės 

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, siekiamybė geriausio. 

Pagarba tradicijoms – savo tautos tradicijų puoselėjimas. 

Inovatyvumas – atvirumas naujovėms. 

Mokymasis – pažinimas, atradimas ir taikymas. 

Pagarba ir tolerancija – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra. 

Atsakingumas – atsakingas požiūris į mus supančią aplinką.  

 

Filosofija 

Gyvenu, kad mokyčiausi. Mokausi, kad gyvenčiau. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 TIKSLAS –  Siekti kiekvieno besimokančiojo pažangos įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, telkiant mokyklos bendruomenę. 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.1. Orientuojantis 

į individualius 

mokinių poreikius 

ir tobulinant 

gimnazijos 

mokinių asmeninės 

pažangos 

planavimo ir 

reflektavimo 

sistemą ugdyti 

savivaldaus 

mokymosi 

kompetencijas.  

1-IV klasių 

mokinių 

asmeninės 

pažangos 

planavimo ir 

reflektavimo 

sistemos 

įgyvendinimas 

1-IV klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai, 

mokytojai  

Iki 2024 m.  

100 proc. 1-4 klasių 

mokinių 100 proc. 

1-4 klasių mokinių  

rengs popierinius 

„Mokinio 

kompetencijų 

aplankus“ – 

segtuvus ir 

analizuos savo 

pažangą. Ne mažiau 

nei 80 proc. 5-IV 

klasių mokinių 

sistemingai 

analizuos savo 

pažangą rengdami 

„Mokinio 

kompetencijų 

aplankus“ MS 

Office 365 

aplinkoje.   

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos 

Mokinių 

pasiekimų 

augimas  

3 proc. 3 proc. 3 proc. 

Veiklos 

įsivertinimo 

kriterijaus 

„2.3.1. 

Mokymasis. 

Savivaldumas 

mokantis“ 

vertinimas 

3,0 3,1 3,2 
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Iki 2024 m.  

Ne mažiau nei 90 

proc. mokytojų 

skaitmeninius 

vertinimo/įsivertini

mo klasėje   

įrankius naudos  ne 

mažiau nei 40 proc. 

pamokų 

4101 programos  

2.2.1.1.1.21.2 

lėšos 

skaitmeniniam 

įsivertinimo 

įrankiui įsigyti 

Vertinimo/ 

įsivertinimo 

įrankių  

naudojimas 

pamokose  

25 proc. 30 proc. 40 proc. 

1-IV klasių 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

pažangos 

sistemos 

tobulinimas ir 

įgyvendinimas  

1-IV klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

 

Iki 2024 m.  

Augs 

NMPP. PUPP ir 

VBE rezultatai 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos 

mokytojų darbo 

užmokesčiui 

4 klasės 

mokinių, 

pasiekusių 

rašymo 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygius, dalis 

74 proc. 75 proc. 76 proc. 

6 klasės 

mokinių, 

pasiekusių 

rašymo 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygius, dalis 

65 proc. 71 proc. 72 proc. 

8 klasės 

mokinių, 

pasiekusių 

gamtos mokslų 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygius, dalis 

70 proc. 71 proc. 72 proc. 



13 
 

 
 
 

II klasės 

mokinių, 

lietuvių kalbos 

PUPP išlaikiusių 

(7-10 balais), 

dalis 

40 proc. 42 proc. 45 proc. 

II klasės 

mokinių, 

matematikos 

PUPP išlaikiusių 

(7-10 balais), 

dalis 

35 proc. 40 proc. 45 proc. 

    IV klasės 

mokinių, 

lietuvių kalbos 

VBE išlaikiusių 

(36-100 balais), 

dalis 

52 proc. 52 proc. 52 proc. 

IV klasės 

mokinių, 

matematikos 

VBE išlaikiusių 

(36-100 balais), 

dalis 

25 proc. 26 proc. 27 proc. 

Iki 2024 m. 

Augs IV klasės 

mokinių karjeros 

lūkesčiai, sietini su 

gamtos mokslais ir 

inžinerija 

Pasirinkusių 

gamtos mokslų 

VBE nuo bendro 

IV klasės 

mokinių 

skaičiaus 

augimas 

7 15 20 
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1.2. Ugdyti 

mokinių 

aukštesniuosius 

mąstymo 

gebėjimus 

organizuojant 

įtraukiantį 

savivaldų 

patyriminį ugdymą. 

STEAM ugdymo 

sistemos 

įgyvendinimas. 

Administracija, 

mokytojai, NŠ 

būrelių 

vadovai 

Iki 2024 m. 

Parengtas ir 

įgyvendinamas 

STEAM veiklų 

planas 2022 - 2024 

metams 

4101 programos,  

31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“  

2.2.1.1.1.30.1 ir 

2.2.1.1.1.30.2 

straipsnių 

lėšos 

2-4 klasių 

mokinių 

pasiekusių 

pasaulio 

pažinimo 

aukštesniuosius 

pasiekimus dalis 

27 proc. 29 proc. 30 proc. 

5-II klasių 

mokinių 

pasiekusių 

pasaulio 

pažinimo 

aukštesniuosius 

pasiekimus dalis 

20 proc. 22 proc. 23 proc. 

Tinklaveika su 

socialiniais 

partneriais: 

profesinėmis ir 

aukštosiomis 

mokyklomis, NŠ 

tiekėjais.  

STEAM 

krypties 

užsiėmimų, 

pravestų 

profesinių ir 

aukštųjų 

mokyklų 

laboratorijose, 

kiekvienoje 5-

IV klasėje, 

skaičius 

3 5 7 

STEAM 

krypties NŠ 

būreliuose 

užimtų mokinių 

dalis nuo visų 

21 proc. 23 proc. 25 proc. 
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dalyvaujančių 

NŠ 

Bendradarbiavi-

mas su mokinių 

tėvais/globėjais/ 

rūpintojais ir 

gimnazijos 

alumnais 

plėtojant 

STEAM ugdymą 

STEAM 

krypties veiklų, 

pravestų 

kiekvienoje 

klasėje, 

įtraukiant tėvus/ 

globėjus/ 

rūpintojus ir/ar 

alumnus, 

skaičius 

2 2 2 

Laikinų STEAM 

salų kūrimas 

Iki 2024 m. 

Mokyklos erdvėse 

(koridoriuose, 

klasėse) bus 

parengti laikinieji 

stendai su mokinių 

darbais, veiklų 

rezultatais, 

pagamintų produktų 

ekspozicijomis 

4101 programos,  

31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“  

2.2.1.1.1.30.1  

straipsnio 

lėšos 

Surengtų parodų 

skaičius 

3 4 6 

 Atnaujintų 

bendrųjų 

programų 

įgyvendinimas 

Administracija, 

mokytojai 

Iki 2024 m.  

Parengti visų 

mokomųjų dalykų 

ilgalaikiai teminiai 

planai. Siekiama 

maksimalios 

tarpdalykinės 

integracijos. 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos  

Pasirengusių 

dirbti pagal 

atnaujintas 

bendrąsias 

programas 

mokytojų dalis 

0 proc. 50 proc. 100 proc. 
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1.3. Suteikti 

vienodas, mokinio 

poreikius 

atitinkančias 

ugdymo(si) sąlygas 

plėtojant įtraukųjį 

ugdymą 

Švietimo 

pagalbos 

darbuotojų 

(mokytojų 

padėjėjų) 

teikiamų 

paslaugų 

plėtojimas  

Administracija Iki 2024 m. 

Kiekvienoje klasėje, 

kurioje mokosi 

mokinys, kuriam 

PPT rekomenduota 

individuali 

mokytojo padėjėjo 

pagalba, dirba tai 

klasei priskirtas 

mokytojo padėjėjas  

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos 

Mokytojo 

padėjėjų 

skaičius  

6 8 10 

GMK („Gabių 

mokinių klubo“) 

veiklos 

plėtojimas 

 

„GMK“ 

veiklos 

koordinatoriai 

Iki 2024 m. 

Auga GMK („Gabių 

mokinių klubo“) 

veiklose aktyviai 

dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos  

31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“  

2.2.1.1.1.30.1 ir 

2.2.1.1.1.30.2 

straipsnių 

lėšos 

GMK veiklose 

dalyvaujančių 

mokinių 

aukštesniųjų  

pasiekimų 

augimo dalis 

3 proc. 3 proc. 3 proc. 

Pagalbos 

mokantis 

(konsultavimo) 

sistemos 

įgyvendinimas  

Administracija, 

mokytojai 

Iki 2024 m.  

Auga mokinių, 

sistemingai 

dalyvaujančių 

dalykų 

konsultacijose, 

skirtose mokymosi 

spragoms likviduoti,  

procentas 

Matematikos 

konsultacijose 

bent 20 proc. 

konsultacijų 

dalyvavusių 

mokinių dalis 

30 proc. 30 proc. 30 proc. 

Lietuvių kalbos 

konsultacijose 

bent 20 proc. 

konsultacijų 

dalyvavusių 

mokinių 

procentas  

20 proc. 25 proc. 30 proc. 
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   Iki 2024 m. 

Auga mokinių 

pasiekimai 

dalykinėse 

olimpiadose 

 Mokinių, 

užimančių 

matematikos ir 

gamtos mokslų 

olimpiadose 1-

15 vietas Kauno 

mieste dalis 

10 proc. 20 proc. 25 proc. 

Veiklos 

įsivertinimo 

metu „2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių 

poreikius“ 

vertinimas 

3,4 3,5 3,6 

Ugdymo karjerai 

sistemos 

plėtojimas 

Administracija, 

I-IV klasių 

vadovai, MB 

„Karjeros 

kelias“ 

Iki 2023 m.  

Taikoma ugdymo 

karjerai 

konsultavimo 

metodika I-IV 

klasių mokiniams. 

„Spotiself“ 

31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“ 

2.2.1.1.1.30.2. 

straipsnio lėšos 

 

Konsultavimo 

sistemos 

veiklose 

dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

70 70 80 

1.4. Įgyvendinti 

gimnazijos 

bendruomenę 

telkiančias ir 

gimnazijos 

mokinių saviraiškų 

ugdymą(si) 

Saviraiškaus 

dalyvavimo 

programos 

„AVILYS“ 

tautinio ir 

pilietinio 

ugdymo 

paprogramės 

Administracija,

mokytojai, NŠ 

būrelių 

vadovai 

Iki 2024 m. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

teigiamai vertina 

programos įtaką 

mokinių asmeninei 

ūgčiai 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“ 

5101, 7101 

programų  

Veiklos 

įsivertinimo 

metu rodiklio 

2.3.2. Ugdymas 

mokyklos 

gyvenimu 

vertinimas 

 

3,4 3,5 3,6 
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užtikrinančias 

programas  

„Medus“ 

įgyvendinimas 

2.2.1.1.1.30.1 ir 

2.2.1.1.1.30.2 

straipsnių 

lėšos 
Saviraiškaus 

dalyvavimo 

programos 

„AVILYS“ 

gamtamokslinio 

ugdymo  

paprogramės 

„Korys“ 

įgyvendinimas 

Administracija, 

mokytojai, NŠ 

būrelių 

vadovai 

Saviraiškaus 

dalyvavimo 

programos 

„AVILYS“ 

Visos dienos 

mokyklos 

paprogramės 

„Bičius“ 

įgyvendinimas 

Administracija, 

mokytojai, 

mokytojo 

padėjėjai, NŠ 

būrelių 

vadovai 

1.5. Įgyvendinti 

mokytojų, švietimo 

pagalbos 

specialistų ir 

mokytojo padėjėjų 

profesinio augimo 

sistemą  

Kryptingo, 

gimnazijos 

veiklos tikslus 

atitinkančio, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

organizavimas 

Administracija, 

pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Iki 2024 m. 

Augs 

administracijos 

darbuotojų, 

pedagogų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų dalis, 

kasmet išklausančių 

ne mažiau kaip 40 

val., su gimnazijos 

veiklos tikslais 

4101 programos  

2.2.1.1.1.16  

straipsnio  

31 programos 

“Kokybės 

krepšelis” 

2.2.1.1.1.30.2 

straipsnio lėšos 

 

Ne mažiau kaip 

40 val. 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

valandų 

išklausiusių 

darbuotojų dalis 

80 proc. 90 proc. 100 proc. 
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derančių, 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursų 

„Kolegialaus 

mokymosi“ 

sistemos 

plėtojimas 

Metodinė 

taryba 

Iki 2024 m.  

„Kolegialaus 

mokymosi“ sistema 

pasieks 

pažengusiųjų 

pakopą 

- „Kolegialaus 

mokymosi“ 

sistemos 

veikimą gerai ir 

labai gerai 

vertinančių 

pedagogų dalis 

50 proc. 70 proc. 90 proc. 

Jaunų specialistų 

mentorystės 

sistemos 

įgyvendinimas  

Mokytojai 

mentoriai 

Iki 2024 m. 

Jauni specialistai 

sėkmingai 

integruosis į 

gimnazijos 

bendruomenės 

gyvenimą.  

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos  

Jaunų 

specialistų, gerai 

ir gerai 

vertinančių savo 

integraciją į 

gimnazijos 

bendruomenės 

gyvenimą dalis 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

 Mokytojo 

padėjėjų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mokytojo 

padėjėjai 

Iki 2024 m. 

Kiekvienas 

mokytojo padėjėjas 

kasmet išklausys ne 

mažiau kaip 40 val. 

įtraukiojo ugdymo 

organizavimo 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursų 

4101 programos  

2.2.1.1.1.16  

straipsnio lėšos 

Išklausytų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

valandų skaičius 

240 val. 320 val. 480 val. 
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2 TIKSLAS – Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas  

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

2.1. Teikti 

veiksmingą 

pedagoginę, 

socialinę ir 

psichologinę 

pagalbą 

mokiniams ir 

mokytojams bei 

efektyvią 

pagalbą tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) 

Socio emocinės 

pagalbos mokiniui 

sistemos 

įgyvendinimas 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojo 

padėjėjai 

Iki 2024 m. 

Gėrėja 

gimnazijos 

mikroklimatas 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos 

Mokykloje gerai 

besijaučiančių 

mokinių dalis 

90 proc. 91 proc. 92 proc. 

Socialines 

kompetencijas 

ugdančių programų 

įgyvendinimas 

Socialinė 

pedagogė, klasių 

vadovai 

Iki 2024 m. 

Gėrėja 

gimnazijos 

mikroklimatas 

4101 programos 

2.1.1.1.1.1 

straipsnio lėšos 

2.2. Plėtoti 

STEAM 

ugdymą kuriant 

jam pritaikytas 

ugdymo erdves, 

aprūpinant 

reikalingomis 

mokymo 

priemonėmis 

Turimų edukacinių 

aplinkų (biblioteka 

– informacinis 

centras, „Gamtos 

klasės“ (1 ir 2), 

mokomieji  

kabinetai, 

technologijų 

skyrius, 

modernizavimas 

pritaikant jas 

STEAM ugdymui 

Administracija, 

ūkio darbuotojai 

Iki 2024 m. 

Modernizuotų 

gimnazijos 

edukacinių 

erdvių plotas, 

skirtų STEAM 

ugdymo 

organizavimui 

ne mažesnis nei 

1000 m2 

5101 ir 63 

programų  

2.2.1.1.1.15.1 ir 

2.2.1.1.1.15.2 

straipsnių lėšos 

Veiklos 

įsivertinimo metu 

„3.1. Įgalinanti 

mokytis fizinė 

aplinka“ 

vertinama ne 

žemiau nei 3,6 

3,4 3,5 3,6 
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Naujų STEAM 

edukacinių erdvių 

(gamtos mokslų 

laboratorija, 

„Gamtos klasė 3“, 

“Gamtos klasė 4”,  

kūrimas 

Administracija, 

ūkio 

darbuotojai, 

technologijų 

mokytojai, 

biologijos 

mokytojos 

 

Iki 2023 m. 

Sukurtų naujų 

vidaus ir lauko 

edukacinių 

erdvių skaičius 

ne mažesnis nei 

3 

5101 programos 

2.2.1.1.1.15.2 

straipsnio lėšos, 

31  

„Kokybės 

krepšelis“  

2.2.1.1.1.30.1 

lėšos 

Įkurtų naujų 

STEAM 

edukacinių erdvių 

skaičius 

1 vnt. 2 vnt. 0 vnt. 

Mokymo priemonių 

bazės 

modernizavimas 

Administracija, 

ūkio 

darbuotojai, IT 

sistemų 

administratorius 

Iki 2024 m.  

100 proc. 

mokinių 

aprūpinti 

skaitmeninėmis 

pasaulio 

pažinimo ir 

gamtos mokslų 

mokymo 

priemonėmis. 

Įsigyta ir 

naudojama 

inovatyvių 

priemonių 

gamtos mokslų 

patyriminiam 

ugdymui   

4101 programos 

ir 31 programos 

„Kokybės 

krepšelis“  

2.2.1.1.1.30.1 

lėšos 

Mokinių pasaulio 

pažinimo ir 

gamtos mokslų 

aukštesniųjų 

pasiekimų dalies 

augimas 

3 proc. 3 proc. 3 proc. 

2.3. Plėtoti 

įtraukųjį 

ugdymą kuriant 

jam pritaikytas 

mokymo erdves 

ir aprūpinant 

Gimnazijos 

infrastruktūros 

pritaikymas 

judėjimo negalią 

turintiems 

mokiniams 

Administracija, 

ūkio 

darbuotojai, IT 

sistemų 

administratorius 

 

Iki 2024 m. 

Gimnazijos 

pastatas bus 

pritaikytas 

judėjimo negalią 

turintiems 

5101 programos 

lėšos  

Judėjimo negalią 

turinčių mokinių 

turinčių galimybę  

pilnavertiškai 

dalyvauti ugdymo 

procese ir 

0 proc. 0 proc. 100 proc. 
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reikalingomis 

mokymo 

priemonėmis. 

mokiniams – 

įrengti liftai, 

tualetai. 

mokyklos 

gyvenime 

dalis  

Nusiraminimo zonų 

SUP mokiniams 

įrengimas pradinio 

ugdymo korpusuose 

ir II-o aukšto fojė 

Administracija, 

ūkio 

darbuotojai, IT 

sistemų 

administratorius 

Iki 2024 m. 

Gimnazijos 

infrastruktūra 

pritaikyta 

autizmo spektro 

ir emocijų 

sutrikimų 

turinčių mokinių 

ugdymui 

5101 programos 

lėšos 

Įrengtų 

nusiraminimo 

zonų skaičius 

0 vnt.  1 vnt. 2 vnt. 

Įtraukiojo ugdymo 

mokymo priemonių 

bazės 

modernizavimas 

Administracija, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Iki 2024 m. 

Augs SUP 

mokinių 

pasiekimai 

 

4101 programos 

2.2.1.1.1.21.1 ir  

2.2.1.1.1.30.1 

straipsnių lėšos 

Lėšų, skirtų 

įtraukiojo 

ugdymo mokymo 

priemonėms dalis, 

nuo visų įsigytų 

mokymo 

priemonių  

5 proc. 10 proc. 15 proc. 

 

3 TIKSLAS – Gimnazijos pastato ir edukacinių erdvių modernizavimo projektų įgyvendinimas 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

Modernizuoti 

gimnazijos pastatą 

Gimnazijos 

elektros 

instaliacijos 

atnaujinimo 

Administracija 2022 m. 

Baigtas 2016 metais 

parengtas 

gimnazijos elektros 

instaliacijos 

5101 

programos  

2.2.1.1.1.15.2

straipsnio 

lėšos 

Atlikto projekto 

dalis  

100 proc. 0 proc. 0 proc. 
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projekto 

įgyvendinimas 

atnaujinimo 

projektas 

 

Pastato išorės 

kapitalinis 

remontas 

įrengiant liftą 

judėjimo negalią 

turintiems 

mokiniams 

Administracija Iki 2024 m.  

Gimnazijos pastatas 

atitiks higienos 

normas. Bus 

sudarytos sąlygos 

judėjimo negalią 

turinčių mokinių 

ugdymui 

Atlikto pastato 

kapitalinio 

remonto dalis 

0 proc. 50 proc. 100 proc. 

Mokomųjų 

kabinetų  

remontas 

Administracija, 

ūkio darbuotojai  

Iki 2024 m. 

Modernizuotų 

gimnazijos 

edukacinių erdvių 

plotas ne mažesnis 

nei 350 m2 

5101, 7101, 

63 programų  

2.2.1.1.1.15.1 

2.2.1.1.1.15.2

straipsnių 

lėšos 

Suremontuoto 

kabinetinio ploto 

kiekis 

54 m2 162 m2 134 m2 

II –o aukšto 

koridorių 

remontas 

Administracija, 

ūkio darbuotojai 

Iki 2023 m. 

Baigtas koridorių 

remonto projektas 

5101, 7101, 

63 programų  

2.2.1.1.1.15.1 

2.2.1.1.1.15.2

straipsnių 

lėšos 

Suremontuoto 

koridorių ploto 

kiekis 

40 m2 250 m2 0 m2 

Aktų salės 

modernizavimas 

Administracija  Iki 2024 m. 

Modernizuota aktų 

salė, pritaikyta 

šiuolaikiniams 

reikalavimams 

5101 

programos  

2.2.1.1.1.15.2 

2.2.1.1.1.30.1

straipsnių 

lėšos 

Suremontuoto 

aktų salės ploto 

kiekis  

0 m2 0 m2 282,25 

m2 



24 
 

 
 
 

Valgyklos 

modernizavimas 

Administracija  Iki 2024 m. 

Modernizuota 

valgykla, pritaikyta 

šiuolaikiniams 

reikalavimams 

5101 

programos  

2.2.1.1.1.15.2

straipsnio 

lėšos 

Suremontuoto 

valgyklos ploto 

kiekis 

0 m2 0 m2 330,21 m2 

Gimnazijos 

teritorijos 

pritaikymo 

ugdymo 

organizavimui 

plėtra 

Baigtas 

gimnazijos 

kiemo (takų ir 

aikštelių) 

atnaujinimas 

Administracija  Iki 2024 m. 

Baigtas gimnazijos 

kiemo dangų 

atnaujinimo 

projektas. 

Gimnazijos kiemas 

atitinka įtraukiojo 

ugdymo 

organizavimo 

reikalavimus.  

5101 

programos  

2.2.1.1.1.15.2

straipsnio 

lėšos 

Atnaujintų 

kiemo dangų ir 

takų ploto dalis  

50 proc. 50 proc. 100 proc. 

Įrengta 

daugiafunkcinė 

žaidimų aikštelė   

Administracija Iki 2023 m. 

Sudarytos aktyvaus 

fizinio užimtumo 

sąlygos 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programos 

mokiniams  

 

4101, 7101, 

63 programų  

2.2.1.1.1.15.2 

3.1.1.5.1.1 

straipsnių 

lėšos 

Įrengtų aikštelių 

skaičius 

0 vnt.  1 vnt. 0 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 
 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio 

planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

 

 

2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio 

planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      
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3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio 

planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

 

Direktorė                   _______________________                   Ramunė Baniulienė 

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

 

 

 

PRITARTA 

Kauno Palemono gimnazijos tarybos  

2022 m. kovo 21 d.  

posėdžio protokolu Nr. V6-111 

 


