
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.)

63
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 

papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai (tik 5101 lėšos)

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

PATVIRTINTA

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktoriaus

2021 m. kovo mėn. 30 d. 

įsakymu Nr. V1-12

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

274 tūkst. eurų, iš jų:

darbo užmokesčiui – 205,6 tūkst. eurų; turtui –  6,9 tūkst. eurų

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.) 99.83 Direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 

(proc.)

100 Direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 

sk.)

16 Direktorius

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (vnt.)

0.16 Direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 0 Direktorius

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

II. Kvalifikacijos tobulinimas:        

                                                                 

 1.Telkti gimnazijos bendruomenę nuolatiniam kompetencijų tobulinimui, 

įgyvendinant įtraukties principą.                                                       

 1.1.Tobulinamas mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninis raštingumas.                                                                                                                   

1.2. Tobulinami mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo gebėjimai, 

reikalingi ugdyti ir teikti reikalingą švietimo  pagalbą ir paslaugas.   

  1.3. Stiprinami mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimai priimti sprendimus, 

grįstus duomenimis. 

I. Personalo valdymas

1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos 

rezultatyvumą ir aktyvumą.  

1.1. Kartą per metus organizuojmi individualūs pokalbiai su darbuotojais, kurių metu 

darbuotojai vertinami, ugdomi, motyvuojami pasiekti organizacijos tikslus.

1.2. Taikoma darbuotojų auginimo strategija, naudojant vidinius organizacijos kandidatus.                                                                                                             

 1.3. Taikomas kolegialus grįžtamasis ryšis mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

veiklos įsivertinimui.  

1.4. Pedagogams suorganizuojamos dvi edukacinės išvykos, telkiant kolektyvą 

komandiniam darbui.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 90 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui



Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.)

0.77 Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 1977 Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

0

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 

patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

95 Direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  

dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų 

(proc.)

98 Direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš 

įstaigos įmokų pajamų (proc.)

90 Direktorius

II. Išlaidos 

1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.  

 1.2.Kiekvieną mėnesį analizuojamos finansinės ataskaitos ir vertinamas racionalus 

įstaigos lėšų panaudojimas. 

1.3.Nustatytais terminais ir tvarka, esant reikalui, atliekami asignavimų perskirstymai.

1.4.Įvertinus metinius finansinius rodiklius, parengiamas sekančių metų biudžeto 

projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

FINANSAI

I. Gautos lėšos:

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

1.1. Didinimas išnuomuotų patalpų, laisvų nuo užsiėmimų, skaičius.                                                                                  

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių 

išteklių šaltinių.  

2.1. Viešinama informacija apie galimybę skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

gimnazijos veikloms įgyvendinti.

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.



Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)

3.42 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

67.44 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

10.44 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui 

(kv. m)

11.86 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

II. Kilnojamo turto valdymas                                                                          

1.Užtikrinti racionalų kilnojamo turto valdymą.                                                                                                  

1.1. Užtikrinamas racionalus mokyklinio autobusiuko panaudojimas, tinkama techninė 

priežiūra ir saugojimas.

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

10000 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1. Užtikrinti racionalų nekilnojamo turto valdymą.                                   

 1.1. Vykdoma nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise, priežiūra.

1.2. Užtikrinamas gimnazijos techninis ir ūkinis aprūpinimas.

1.3. Įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios higienos normų reikalavimus.

TURTAS



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

190 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  

skaičiaus kaita įstaigoje 

1 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse,  skaičius 

(žm. sk.).

208 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje -2 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

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

klasėse, skaičius  (žm. sk.)

95 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

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

klasėse, dalis (proc.)

8.8 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 1 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita 

įstaigoje 

-1 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

529 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) 15 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

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

1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių mokiniams ugdymo(si) įvairovę

1.1.Pagrindinio ugdymo antroje pakopoje sudaromos galimybės mokiniui ieškoti savo 

kelio ir atskleisti savo gabumus renkantis ptrauklias, su gyvenimo praktika, tolesnio 

mokymosi ir darbo pasirinkimu labiau siejamas, lanksčiai organizuotas šių dalykų 

pamokas: lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, 

fizikos), dorinio ugdymo, menų technologijų. Taikomas formuojamasis ir 

apibendrinamasis vertinimas.

1.2. Vidurinio ugdymo pakopoje gimnazija aktyviai kuria pasirenkamąjį ugdymo turinį, 

atitinkantį mokyklos bendruomenės poreikius ir apimantį rengimą karjerai.                                                                                          

1.3. Vidurinio ugdymo pakopoje ugdymo turinys suskirstomas į autonomiškas mažesnes 

dalis su atkirais mokymosi uždaviniais, nurodytais mokymo(si) laiko ištekliais ir aiškiai 

apibrėžtais rezultatų vertinimo būdais ir kriterijais. Taikomas formuojamasis ir 

apibendrinamasis vertinimas.      

 1.4. Vidurinio ugdymo pakopoje mokiniai, įsivertinę savo poreikius, gebėjimus ir 

galimybes, pagrįstai, atsakingai pasirenka mokymosi kryptį ir susieja ją su tolesnio 

mokymosi bei karjeros siekiais.

I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas

1.Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių mokiniams ugdymo(-si) įvairovę.    

1.1. Kryptingas lanksčios struktūros mokymosi organizavimas: ugdymo turinys 

suskirstomas į autonomiškas mažesnes dalis su atskirais mokymosi uždaviniais, nurodytais 

mokymo(si) laiko ištekliais (savaitėmis, mėnesiais) ir aiškiai apibrėžtais rezultatų 

vertinimo kriterijais dešimtbaliu vertinimo būdu, baigus dalies mokymąsi ir koncentro 

mokymąsi. 

1.2. 5-8 klasių mokinių mokymosi praradimų nustatymas, kompensavimo priemonių plano 

parengimas ir įgyvendinimas.                                                                                                               

1.3. Savo gabumų ir gebėjimų gilesnis pažinimas, siekiant stiprinti mokymosi motyvaciją 

ir padedant ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją.

I. Pradinio ugdymo organizavimas: 

1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių mokiniams ugdymo(-si) įvairovę.

1.1. Lanksčios struktūros mokymo(si) organizavimas:ugdymo turinys suskirstomas į 

autonomiškai mažesnes dalis su atskirais mokymosi uždaviniais, nurodytais mokymo(si) 

laiko ištekliais ir aiškiai apibrėžtais rezultatų vertinimo kriterijais ideografiniu būdu, 

baigus dalies mokymąsi ir koncentro mokymąsi.

1.2. Savęs pažinimo ir vertinimo programos integravimas į įvairius mokomuosius dalykus.

1.3. Finansinių raštingumo ir informacinių technologijų įgūdžių ugdymas, integruojant į 

ugdymo turinį. 

PAGRINDINĖ VEIKLA (  pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos) klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas)

I.  Neformaliojo švietimo organizavimas

1. Užtikrinti neformaliojo ugdymo, papildančio formalųjį ugdymą, įgyvendinimo 

sistemą, garantuojančią mokinio pasirinkimo nuoseklų tęstinumą, ugdymo(si) 

nuoseklumą ir tęstinumą gimnazijoje jau vykdomos veiklos pagrindu.

1.1. „Gabių mokinių akademijos“ veiklos organizavimas (įvairių mokslų ir menų 

laboratorijos).

1.2. Mokinių ugdymas karjerai per savęs pažinimą ir savikūrą įvairiuose veiklos 

lygmenyse bei profesinės karjeros paieškas.



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 

padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

90 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 

programoje,  dalis (proc.)

50 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, 

rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, 

dalis (proc.)

47 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

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.)

98 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc.)

80 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą 

mokinių dalis (proc.)

90 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų dalykų brandos 

egzaminus mokinių dalis (proc.)

13 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą 

mokinių dalis (proc.)

90 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

169 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

3 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Mokinių, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

75 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 

(vnt.)

0 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1.Užtikrinti tikslinę ir savalaikę mokymosi pagalbą ir ugdymo įvairovę,taikant MS 

Office 365 mokymo(si)/ ugdymo(si) platformą. 

1.1. Nuotolinio ugdymo, taikanta MS Office 365 ugdymo platformą gimnazijoje 

įsivertinimas.

1.2. Individualių ir grupinių konsultacijų sinchroniniu ir asinchroniniu būdu 

organizavimas pagal mokinių gebėjimus ir poreikius.

1.3. TEAMS pritaikymo programų ir mokymosi įrankių naudojimas, siekiant pagerinti 

skaitymo, rašymo, matematines bendravimo funkcijas.

1.4. Individualios mokinių pažangos stebėsena, dalyvaujant individualios pažangos 

aptarimuose, kuriuose akcentuojama mokinio mokymosi sėkmė taikant MS Office 365 

mokymosi platformą.

2.  Užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, 

reikalingą ugdyti ir teikti  švietimo  pagalbą ir paslaugas.   

2.1. Suburtos mokytojų savitarpio pagalbos grupės dirbant MS Office 365 mokymo 

platformoje.

2.2. Mokomosios medžiagos kaupimas, saugojimas ir bendrinimas MS Office 365 debesų 

saugykloje. 

2.3. Švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo užtikrinimas, 

ruošiant ir pateikiant mokymo(si) medžiagą ir užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams TEAMS platformoje.

III. Geros savijautos užtikrinimas

1. Socialinės emocinės gerovės  gimnazijoje ir gydymo įstaigose palaikymas, didinant 

tėvų, mokytojų ir klasių auklėtojų socialinį palaikymą ugdant vertybines nuostatas 

ir palaikant darbingą tvarką. 

1.1. Olweus patyčių ir smurto prevencinės programos įgyvendinimas, 

dirbant nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo būdu.

1.2 Psichologinės ir socialinės-pedagoginės  pagalbos teikimas mokiniams ir jų tėvams, 

dirbant nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo būdu.

1.3. Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais stebėsena 

gimnazijoje ir gydymo įstaigose.

1.4. Prevencinės programos VEIK įgyvendinimas gimnazijos 3,4,5 klasėse.

1.5. Programos,,Gyvai“ 6-ose ir 7-ose klasėse įgyvendinimas

2. Pritaikyti ir įgyvendinti  pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą 

(PEPIS), skatinant pozityvų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesį. 

2.1. Gimnazijos veiklos įsivertinimas, taikant  PEPIS principus.

2.2. Duomenų rinkimas, apdorojimas, analizė.

2.3. I pakopos PEPIS įgyvendinimas.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 

dalis nuo bendro, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) 

klasėse skaičiaus (proc.)

75 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui



Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 

klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)

80 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II 

gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 

(proc.)

80 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV 

gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus 

(proc.)

80 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

PRITARTA

Kovo 11-osios gimnazijos tarybos

2021 m. kovo mėn. 30 d.

posėdžio protokolu Nr.V2-1-39

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

60 Direktoriaus pavaduotojos ugdymuiIV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

1. Kokybiškos  ugdymo(si) įvairovės užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

1.1.Sudarytos sąlygos ugdytis įvairių poreikių mokiniams. 

1.2 Ugdymosi virtualioje aplinkoje galimybių didinimas, (naudojama virtuali Office 365 

MS mokymosi aplinka,  skaitmeninė mokymosi aplinka EDUKA, elektroninė mokymosi 

aplinka EMA, atnaujintas Wifi mokykloje).

1.3.Taikomų ugdymo metodų galimybių plėtojimas, naudojant interaktyvias mokymo 

priemones.

2. Užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, teikiant 

švetimo pagalbą.

2.1. Individualios mokinių pažangos stebėsena, dalyvaujant individualios pažangos 

aptarimuose, kuriuose akcentuojama mokinio mokymosi sėkmė. 

2.2. Teikiamos konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. 

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

1. Kurti modernią ir saugią edukacinę aplinką, telkiančią bendruomenę nuolatiniam 

kompetencijų tobulinimui.

1.1 Aprūpinimas šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis, reikalingomis ugdymo 

turiniui įgyvendinti. 

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 

skaičius (vnt.)

612 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

VI. Pagrindinio (5-8 klasės), pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo 

prieinamumas

1. Patenkinti visus gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančių 

asmenų prašymus priimti mokytis į 5-8, I-II klases.

2. Iš kitų teritorijų mokinius priimti esant laisvų vietų ir neviršijant savivaldybės 

nustatytų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus.

3.  Patenkinti mokinių, gimnazijoje baigusių pagrindinio ugdymo programą ir 

pageidaujančių tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą prašymus.

4. Esant laisvų vietų ir neviršijant savivaldybės nustatytų klasių komplektų ir 

mokinių skaičiaus į III-IV klases priimti asmenis prioritetų tvarka.


