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I. GIMNAZIJOS STRATEGINIO PLANO TIKSLAS IR PASKIRTIS  

 

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos (toliau – gimnazijos) strateginio plano 

tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias 

ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti 

reikiamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus. Planas padės užtikrinti vidinių procesų 

funkcionavimą siekiant iškeltų tikslų, suderinti gimnazijos veiklą su jos resursų baze, numatyti bei 

planuoti kaitos pokyčius.  

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, vykdanti pagrindinio ugdymo antros dalies ir 

vidurinio ugdymo programas. 

 Gimnazijos strateginis planas 2017–2019 metams parengtas remiantis: 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

- Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis, 

- Geros mokyklos koncepcija,  

- Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginiu plėtros planu, 

- Kauno rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, 

- Kauno rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginiu veiklos planu, 
- Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkymo 2016–2020 metų planu,  

- gimnazijos strateginio plano 2014–2016 metų analize, 

- gimnazijos 2016 metų veiklos planais, veiklos ataskaitomis ir jų pagrindu atlikta 

pokyčių analize,  

- 2014–2016 metų vadovo veiklos ataskaitomis, 

- gimnazijos vidaus įsivertinimo ir kitų darbo grupių išvadomis. 

 

Gimnazijos strateginis planas parengtas trejiems metams – 2017–2019 m. Planas 

parengtas vadovaujantis demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo, profesionalumo, tęstinumo, 

atsakomybės principais ir vertybėmis, gimnazijos nuostatais, bendruomenės narių pasiūlymais ir 

rekomendacijomis. Į strateginio plano rengimą buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė: pasiūlymus 

teikė mokytojų metodinės grupės, mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų savivaldos institucijos. Galutinį 

strateginio plano projektą parengė tam tikslui sudaryta darbo grupė.  

 

Rengiant strateginį planą atsižvelgta į: 

- gimnazijos vidaus ir išorės veiksnius; 

- gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus; 

- gimnazijos turimus išteklius; 

- gimnazijos bendruomenės pasiūlymus. 

 

 

Gimnazijos 2017–2018 m. strateginį planą rengė darbo grupė (gimnazijos vadovai, 

mokytojai, tėvai ir mokiniai). Darbo grupė sudaryta 2016-12-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-206. 

 

Gimnazijos 2017–2019 m. strateginis planą svarstė ir jam pritarė: 

 

- gimnazijos mokytojų taryba 2017-02-01, protokolo Nr. 1. 

- gimnazijos taryba 2017-02-06, protokolo Nr. 1. 
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III. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

A. Gimnazijos situacija Garliavos mokyklų tinklo pertvarkymo kontekste 

 

 1. Gimnazija yra pirmoji Kauno rajone bendrojo ugdymo įstaiga tapusi gimnazija. 

2. Gimnazija (Garliavos 3-čia vidurinė mokykla) buvo įsteigta 1992 m. Kauno r. 

savivaldybės nutarimu (1992-04-16 Valdybos potvarkis Nr. 164). 

 3. Švietimo ir mokslo ministerija 1997 m. mokyklai suteikė pilną realinio ir humanitarinio 

profilio statusą (1997-05-30 Kolegijos nutarimas Nr. 36).  

4. Garliavoje iki mokyklų tinklo pertvarkos pradžios buvo trys didelės bendrojo ugdymo 

mokyklos – gimnazija (nuo savo įsteigimo pradžios 1992 m. komplektavusi 5–12 klases) ir Garliavos 

bei Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos (turėjusios 1–12 klases). 2010-03-25 Kauno rajono 

savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, 

reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008–2012 m. plano patvirtinimo nauja redakcija“ 

patvirtino Kauno r. savivaldybės mokyklų 2008–2012 m. planą nauja redakcija, pagal kurią buvo 

numatyta iki 2012 m., atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme nustatytus mokyklų tipus 

pertvarkyti visas tris Garliavos bendrojo ugdymo mokyklas: 

- Gimnazija numatyta pertvarkyti į keturmetę gimnaziją (vykdančią pagrindinio ugdymo 

II dalies ir vidurinio ugdymo programas); 

- Garliavos Jonučių vidurinė mokykla – į progimnaziją (vykdančią pradinio ir pagrindinio 

ugdymo I dalies programas bei suaugusių ugdymo programą); 

- Garliavos vidurinė mokykla – į pagrindinę (vykdančią pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas). 

Po metų Kauno r. savivaldybės taryba savo 2011-05-05 sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008–2012 m. 

plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-199 

(2010-05-25 sprendimo Nr. TS-102 redakcija) pakeitimo ir papildymo“ šį planą pakeitė ir patikslino. 

Pagal šį sprendimą ir toliau išliko jau anksčiau numatyti Garliavos mokyklų tipai. Tačiau šių mokyklų 

pertvarkymo pabaigos terminas buvo pratęstas iki 2015 m. Be to, buvo patikslinta, kokias ugdymo 

programas šios mokyklos vykdys po pertvarkos. Šiame plane buvo numatyta, kad gimnazija be 

pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų vykdys ir suaugusių ugdymo programą. 

Taip pat suaugusiųjų ugdymo programos vykdymas buvo numatytas (paliktas) ir Garliavos Jonučių 

vidurinei mokyklai.  

Dar po metų Kauno r. savivaldybės taryba vėl priėmė naują sprendimą dėl rajono 

mokyklų pertvarkos, kuris iš esmės pakeitė Garliavos mokyklų ir jos mokinių situaciją. Pagal 2012-06-

28 tarybos spendimą Nr. TS-245 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2013–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ gimnazija ir toliau buvo pertvarkoma į 

keturmetę („išgryninimą“ baigiant iki 2014-09-01), Garliavos vidurinė mokykla, kaip ir anksčiau buvo 

numatyta, pertvarkoma į pagrindinę mokyklą (nuo 2013-09-01 nekomplektuojant 11-tų klasių). Tuo 

tarpu Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos perspektyva naujajame plane numatyta visai kitokia, negu 

anksčiau buvusiuose mokyklų pertvarkos planuose. Šiame plane, jau iš anksto „užsitikrinus“, kad 

Garliavos Jonučių vidurinė mokykla bus akredituota, nuspręsta nuo 2014-09-01 pradėti šios mokyklos 

pertvarką į progimnaziją ir gimnaziją (vykdančias pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas ir 

pagrindinio ugdymo II dalies programas, tarp jų ir suaugusiųjų).  

5. Nuo 2014-09-01 gimnazija pradėjo veikti kaip pilnai „išgryninta“ keturmetė gimnazija, 

o Garliavos Jonučių vidurinė mokykla buvo reorganizuota į dviejų skirtingų tipų, „po vienu stogu“, 

veikiančias ugdymo įstaigas – Jonučių progimnaziją ir Jonučių gimnaziją.   

6. Atsiradus mažame mieste antrai gimnazijai buvo pažeistas mokinių pasiskirstymo tarp 

mokyklų principas. Išgryninta gimnazija nebegavo planuojamų mokinių iš progimnazijos, nes dalis 

vaikų, po 8-ių klasių, tiesiog perėjo į naujai įsteigtą, viename pastate su progimnazija įsikūrusią, 

Garliavos Jonučių gimnaziją. Dėl to gimnazijoje kiekvienais metais ėmė mažėti po du–tris komplektus 

mokinių. Dėl iš ankstinės vaikų atrankos susidarė nelygios konkurencinės sąlygos tarp mokyklų, nes 

progimnazijos mokiniai iš anksto buvo orientuojami pereiti į Jonučių, o ne į Juozo Lukšos gimnaziją. 

Dėl šių priežasčių į ją atėjo žymiai mažiau motyvuotų, turinčių elgesio sutrikimų arba blogų įpročių 
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mokinių. Todėl ryškiai smuko ir bendri gimnazijos mokinių mokymosi rezultatai. Tai dar labiau 

išryškės 2017–2019 metais. 

 Ryškiai sumažėjus mokinių skaičiui sumažėjo ir gimnazijos direktoriaus pavaduotojų bei 

pagalbos mokiniams specialistų skaičius. Tuo tarpu, darbų arba pastangų išlaikyti gerą gimnazijos vardą 

bei lygį nesumažėjo. Pasikeitus mokinių kontingentui atsirado žymiai daugiau problemų sprendžiant 

mokinių mokymosi, lankomumo, elgesio ir kitas problemas.   

7.  Rengiant gimnazijos ir gimnazijos vadovo 2014-2016 m. veiklos ataskaitas buvo 

konstatuota, kad dėl Garliavos mokyklų tinko pertvarkos neišbaigtumo gimnazijos mokinių skaičius 

kiekvienais metais vis labiau mažėja.  Lieka neužpildytos moderniai įrengtos patalpos, nepanaudojamos 

visos turimos naujųjų technologijų mokymo priemonės, vadovėliai ir kt. Atliktus Garliavos mokyklų 

mokinių skaičiaus palyginamąją analizę, nustatyta, kad visi Garliavos Jonučių gimnazijoje esantys I–IV 

klasių komplektai be didelių problemų tilptų gimnazijoje.  

8.  Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kauno rajono savivaldybės taryba 2016-02-25 priėmė 

sprendimą Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo pakeitė ankstesnį Kauno rajono mokyklų tinklo 

pertvarkos planą. Nauju sprendimu buvo pakeista savivaldybės mokyklų bendrojo plano 1 priedo dalis 

reglamentuojanti mokyklų tinklo pertvarką Garliavos zonoje. Šio plano priedo dalyje „Mokyklos 

steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkymo būdai“ iki 2020 m. buvo 

numatytas Garliavos Jonučių gimnazijos likvidavimas, nuo 2017 m. nekomplektuojant joje I gimnazijos 

klasių (mokinius nukreipiant į gimnaziją).  

K 

B. Informacija apie gimnazijos administraciją 

  

Gimnazijoje nuo 2016-09-01 pasikeitė administracijos narių skaičius (steigėjas vienu etatu 

sumažino direktoriaus pavaduotojų ugdymui skaičių – vietoje buvusių trijų paliko du). Gimnazijai šiuo 

metu vadovauja direktorius Vidmantas Vitkauskas ir trys jo pavaduotojai ugdymui – Audronė 

Urbonienė (dirbanti pilnu etatu), Saulius Skučas (0,5 etato) ir Dainius Račkys (nuo 2016-09-01 – 0,25 

etato). Ūkinę-administracinę gimnazijos veiklą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

Juozas Stasiukonis. 

 Gimnazijos direktorius V. Vitkauskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Urbonienė 

įgiję antrą vadybinę kvalifikacinę kategoriją, D. Račkys – trečią, S. Skučas – vadybinės kvalifikacinės 

kategorijos neturi.  

 Nuo 2017-09-01 planuojama nebeskaidyti direktoriaus pavaduotojų ugdymui etatinių 

pareigybių į dalis, o palikti (patvirtinti) du direktoriaus pavaduotojus ugdymui dirbti pilnais etatais. 

Pavaduotojo etato suskaidymas į dalis, nepasiteisino dėl krūvio ir etatinės pareigybės dydžio neatitikimo 

bei netolygios apimties vykdomų funkcijų pasiskirstymo tarp pavaduotojų. Nuo 2018-09-01, jei 

padidėtų gimnazijos mokinių skaičius ir gimnazijoje būtų daugiau nei 500 gimnazistų, būtų dedamos 

pastangos atstatyti buvusį pavaduotojų ugdymui etatų skaičių iki trijų. 

 

 

C. Informacija apie gimnazijos mokinius ir klasių komplektus 2017 m. pirmame pusmetyje. 

Mokinių skaičiaus kitimo dinamika 

 

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 463 mokiniai. Per tris paskutinius metus mokinių skaičius 

gimnazijoje sumažėjo nuo 561 iki 463, t. y. 98 mokiniais.  (Kadangi pagal Mokinio krepšelio metodiką 

vienam mokiniui per metus šiuo metu yra skiriama 1059 eurų, gimnazija per šį laikotarpį neteko 103 

782 eurų).  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr. TS-104, gimnazijai 2016–

2017 m. m. patvirtinti 17 klasių komplektų: 

 

Programa Klasės Komplektai Skaičius 

Pagrindinio ugdymo II dalies programos I–II klasės 8 komplektai 215 mokinių 

Vidurinio ugdymo programos III–IV klasės 9 komplektai 248 mokiniai 

Iš viso  17 komplektų 463 mokiniai 
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D. Informacija apie mokytojus 

 
2016–2017 m. m. pradžioje tarifikaciniame pedagogų sąraše buvo 44 darbuotojai 

dirbantys pagrindinėse ir nepagrindinėse pareigose bei pilnu arba nepilnu krūviu (tame tarpe ir trys 

pagalbos mokiniams specialistai: bibliotekininkas, socialinis pedagogas ir psichologas). Gimnazijoje yra 

sveikatos priežiūros specialistas. 

Nuo 2016-09-01 dėl mokinių ir klasių komplektų skaičiaus sumažėjimo iš darbo buvo 

atleisti direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir po vieną lietuvių bei vokiečių kalbų, ekonomikos ir kūno 

kultūros mokytoją. Visiems darbuotojams buvo išmokėtos išeitinės 2–6 darbo užmokesčio dydžių 

kompensacijos. 

 Mokytojų kvalifikacinės katgorijos 2017 m. ir jų kitimas 2014–2016 m. atsižvelgiant 

į/lyginant su pedagoginių darbuotojų skaičiaus mažėjimu: 

 

Metai Pedagoginių 

darbuotojų skaičius 

Vyr. mokytojai Metodininkai Ekspertai 

2017 sausio 10 d. 43 8 26 5 

2016 45 8 27 5 

2015 50 9 32 4 

2014 56 10 33 4 

 

 

E. Gimnazijos savivaldos institucijos 

 

Gimnazijos savivaldą sudaro: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų taryba, 

klasių tėvų komitetai, Mokinių taryba. Savivaldos institucijos sąveikauja tarpusavyje spręsdamos 

bendrus gimnazijos veiklos, ugdymo ir aprūpinimo klausimus. Gimnazijos taryba bei mokytojų 

taryba teikia pasiūlymus dėl strateginių krypčių numatymo bei įgyvendinimo, metinio veiklos plano 

rengimo bei vykdymo, ugdomojo proceso organizavimo ir optimizavimo, darbuotojų skatinimo, 

paramos lėšų panaudojimo, tėvų švietimo ir pedagoginės, socialinės, psichologinės paramos 

teikimo. Tėvų taryba, klasių tėvų komitetai rengia gimnazijos bendruomenės, klasių tėvų diskusijas, 

seminarus, mokymus tėvams mokinių ugdymo, sveikatos tausojimo, prevenciniais bei kitais 

klausimais, inicijuoja mokinių tėvų pedagoginį švietimą. Mokinių taryba atstovauja gimnazistų 

interesus, sprendžia lankomumo, elgesio, prevencinės veiklos bei laisvalaikio organizavimo ir kitus 

jaunimui aktualius klausimus. 

Aktyvi gimnazijos savivaldos institucijų veikla prisideda prie gimnazijos rezultatyvios 

veiklos įgyvendinimo, pokyčių ir inovacijų skatinimo bei diegimo, bendradarbiavimo ryšių 

stiprinimo, tarpusavio santykių gerinimo, įstaigos įvaizdžio formavimo ir pan.  

 

F. Mokinių mokymosi pasiekimai ir valstybinių brandos egzaminų laikymo rezultatai 

 

Mokinių pažangumo rodikliai ir jų kitimas 2014–2016 m.  

2014 m. 

Klasės Mokinių skaičius Pažangumas Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokėsi 

nepatenkinamai 

I–II 257 94,6 24 14 

III–IV 319 91,8 21 26 

Iš viso 605 93,4 49 40 
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2015 m. 

Klasės Mokinių skaičius Pažangumas Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokėsi 

nepatenkinamai 

I–II 233 95,3 16 11 

III–IV 320 92,4 11 22 

Iš viso 553 93,9 27 33 

 

2016 m. 

Klasės Mokinių skaičius Pažangumas Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokėsi 

nepatenkinamai 

I–II 214 92,0 11 17 

III–IV 295 93,2 5 20 

Iš viso 509 92,7 16 37 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų rodikliai ir jų kitimas 2014–2016 m.  

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2014 m. 

Egzaminas Laikė 

valstybin

ius BE 

Išlaikė 

valstybin

ius BE 

50-99 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

100 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

Valstybinių 

BE balų 

vidurkis 

Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių k. 

(gimtoji) 

141 135 65 46,1 4 2,8 51,7 

Užsienio kl. 

(anglų) 

120 120 85 70,8 4 3,3 60,8 

Užsienio kl. 

(rusų) 

- - - - - - - 

Matematika 110 97 50 45,5 4 3,6 42,3 

Fizika 10 10 6 60 - - 56,7 

Chemija 26 26 22 84,6 1 3,8 69,5 

Biologija 64 64 31 79,5 - - 53,2 

Istorija 62 57 16 25,8 - - 36,6 

Geografija 23 23 16 69,6 - - 55 

Informacinės 

technologijos 

8 7 4 50 1 12,5 45,3 

 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2015 m. 

Egzaminas Laikė 

valstybin

ius BE 

Išlaikė 

valstybin

ius BE 

86-99 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

100 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

Valstybinių 

BE balų 

vidurkis 

Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių k. 

(gimtoji) 

139 117 7 5 1 0,7 40,8 

Užsienio kl. 

(anglų) 

134 134 35 26,1 4 3 65,6 

Užsienio kl. 

(rusų) 

5 5 0 0   63 

Matematika 85 80 4 4,7 1 1,2 44,5 
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Fizika 17 17 3 17,6   53,2 

Chemija 14 13 2 14,2   61,5 

Biologija 39 37 4 10,3 1 2,6 48,3 

Istorija 62 62 1 1,6   48 

Geografija 38 38 5 13,2   49 

Informacinės 

technologijos 

10 10 2 20   44 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2016 m. 

Egzaminas Laikė 

valstybin

ius BE 

Išlaikė 

valstybin

ius BE 

86-99 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

100 balų įvertintų 

valstybinių BE 

skaičius ir % 

Valstybinių 

BE balų 

vidurkis 

Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių k. 

(gimtoji) 

144 129 12 8,3 7 4,9 43,1 

Užsienio kl. 

(anglų) 

147 145 33 22,4 

  

63,4 

Užsienio kl. 

(rusų) 

1 1 - - 1 100 100 

Matematika 130 119 6 4,6   40,2 

Fizika 19 19 1 5,3   59,3 

Chemija 15 15 - -   48,9 

Biologija 42 41 6 14,3   52,4 

Istorija 46 46 - -   36,7 

Geografija 24 23 1 4,2   51,4 

Informacinės 

technologijos 

10 10 2 20   47,6 

 

 

Aukščiausius balus („šimtukus“) iš valstybinių brandos egzaminų gavusių mokinių skaičius 2014–

2016 m. 

Metai Šimtukų skaičius Egzamino pavadinimas 

2014 14 Lietuvių kalba (4); Anglų kalba (4); Matematika (4); Chemija 

(1); Informacinės technologijos (1);  

2015 7 Lietuvių kalba (1); Anglų kalba (4); Matematika (1); Biologija 

(1) 

2016 8 Anglų kalba (7); Rusų kalba (1); 

Viso 29  

 

Su pagyrimu 2014–2016 m. gimnaziją baigusių mokinių skaičius 

Metai Mokinių skaičius Mokinių pavardės 

2014 4 G. Ivanovaitė; J. Mingaudaitė; V. Marčiulionytė; H. Vitunskas 

2015 2 K. Vieželytė; G. Astrauskaitė 

2016 2 I. Čalkaitė; S. Kastantinavičiūtė 

 

Trys mokiniai 2014–2016 m. laimėjo prizines vietas respublikinėse mokinių olimpiadose, vienas –

pasaulinėje 

2014 m. D. Žiemys Respublikinėje gamtos mokslų olimpiadoje II vieta 

2014 m. G. Ivanovaitė Respublikinėje geografijos olimpiadoje III vieta 

2016 m. L. Karpavičius Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje II vieta 

2014 m. G. Ivanovaitė Pasaulinėje IX-oje geografijos olimpiadoje II vieta 
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Abiturientų stojimas į aukštąsias mokyklas ir tolimesnė veikla 2014–2016 m. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Kiekvienais metais analizuojant ir lyginant mokinių mokymosi rodiklius vis intensyviau 

ryškėja bendrų gimnazijos pažangumo rezultatų (pažymių vidurkių) mažėjimo tendencija. Blogėjančią 

situaciją lemia mokinių kontingento pasikeitimas nuo 2014 m., kai į gimnaziją iš Jonučių progimnazijos 

mokytis perėjo tik tie mokiniai, kurie nepateko į Garliavos Jonučių gimnaziją. Palyginimui žemiau 

pateikiame diagramą: 

 

62%

18%

Universitetuose Kolegijose

Stojimai 2013-2014 m.m.

79%

21%

Aukštojo siekia Mokosi kitur arba dirba

Mokosi kitur arba dirba

47%

23%

Universitetuose Kolegijose

Stojimai 2014-2015 m.m.

69%

31%

Aukštojo siekia Mokosi kitur arba dirba

Mokosi kitur arba dirba

56%

16%

Universitetuose Kolegijose

Stojimai 2015-2016 m.m.

72%

28%

Aukštojo siekia Mokosi kitur arba dirba

Mokosi kitur arba dirba
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G. Informacija apie gimnaziją lankančių mokinių tėvų socialinę padėtį  

Gimnazijoje šiuo metu mokosi 463 mokiniai, tarp jų yra iš 48 daugiavaikių (3 ir daugiau 

vaikų) šeimų; 34 nepilnų šeimų; 14 šeimų, kuriuose vienas iš sutuoktinių yra miręs; 6 šeimų, kuriose 

vienas iš tėvų dirba ar važinėja sezoniniam darbui į užsienį; 42 šeimų vaikai gauna socialinę paramą 

mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą (iš Garliavos, Garliavos apylinkių, Prienų, Kauno 

miesto, Kaišiadorių rajono, Linksmakalnio seniūnijų). 

 

H. Gimnazijos vykdomi tarptautiniai ir kiti projektai  

Gimnazija nuo 2014 m. aktyviai dalyvauja ir toliau aktyviai dalyvaus įvairiuose 

tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose bei mokinių mainų programose, kurių nemaža dalis yra 

tęstiniai, todėl bus vykdomi toliau. Mokinių ir mokytojų mainų ilgalaikės programos vykdomos su 

Nyderlandų Weert Het koledžu (gimnazija) ir su Vokietijos Atendorn Šv. Uršulės gimnazija (projektų 

vadovai – E. Liutkevičienė, V. M. Vėjelytė, V. Vitkauskas). 2016 m. lapkričio mėn. gimnazija įsijungė į 

tarptautinį NEStOR projektą (V. Vitkauskas, J. Lėgaudaitė, V. Levanauskaitė). 

Gimnazija daug metų sėkmingai dalyvauja Kauno r. sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 

ir jo veikloje, kiekvienais metais dalyvauja savivaldybės finansuojamame socialiniame-pilietiniame 

projekte „Moksleiviai – bendruomenei“, sveikatą stiprinančiuose ir kovai prieš žalingus įpročius 

skirtuose projektuose „Susimastyk“, Mes – nepriklausomi“ ir kt. 

 

I. Gimnazijos lėšos  

 Gimnazijai pagal Mokinio krepšelio (toliau – MK) metodiką iki šiol pakako lėšų tiek 

pedagogų darbo užmokesčio mokėjimui, tiek kitų sričių (mokymo priemonių įsigijimo, kvalifikacijos 

kėlimo ir kt.) finansavimui (žiūrėti apačioje esančią palyginamąją lentelę). Gimnazija metų pabaigoje, 

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu, perskirsto sutaupytas darbo užmokesčio fondo lėšas, dalį 

jų skirdama pedagogų darbo užmokesčio koeficientų bei priedų didinimui, priedų už papildomus darbus 

mokėjimui, o taip pat ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui (mokymo priemonėms). 

 Nuo 2014 m., gimnazijoje mokslo metų pradžioje dėl subjektyvių priežasčių sumažėjus 

mokinių skaičiui, ryškiai sumažėjo ir gimnazijai skiriamų MK lėšų dydis. Tokia situacija jau sukėlė 

rimtų problemų: 2016 m. iš darbo buvo atleisti keturi darbuotojai, mažiau buvo skirta lėšų mokymo 

priemonių, vadovėlių įsigijimui ir pan. Nuo 2017 m. truks lėšų darbo užmokesčiui. 

 Gimnazijai pagal mokinių skaičių skiriamų MK lėšų palyginamoji lentelė 

 

Pozicijos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mokinių skaičius 

rugsėjo 1 d. 
724 724 720 706 606 561 511 

Bendra suma 

 

3  237 

941 Lt 

3 114  

000 Lt 

3 088 500 

Lt 

 

3 049 400 

Lt 

2 713 100 

Lt 

717 882  

Eur 

678 913 

Eur 

 

7,72

7,54
7,48

7,43

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2016-2017 m. m.  I pusmečio bendro pažymių vidurkio pokytis

lyginant su 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 m. m.
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Gimnazijos aplinkos reikmių finansavimas vykdomas Kauno savivaldybės lėšomis. 

Gimnazijos poreikiai ir reikmės tenkinamos neblogai (patenkinamai), tačiau dėl metų pabaigoje 

gimnazijai neskiriamų visų patvirtintų lėšų, susidaro kreditoriniai įsiskolinimai arba lieka neatlikti 

suplanuoti darbai. 

 Didelės reikšmės papildomam įvairios gimnazijos veiklos finansavimui turi mokinių tėvų 

ir kitų socialinių partnerių parama. Daugiausiai lėšų gimnazija sukaupia iš laisvanoriško gimnazijos 

mokytojų, mokinių tėvų ir kitų asmenų 2 proc. pajamų mokesčio paramos.  

 

 

IV. GIMNAZIJOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1.Kuriamos ir puoselėjamos gimnazijos 

tradicijos, vykdomos įvairios edukacinės 

programos. 

2. Svetinga gimnazijos aplinka, puikiai įrengtos 

ugdymo bei mokinių laisvalaikio erdvės. 

3. Profesionalus ir geranoriškas mokytojo-

mokinio bei kitų gimnazijos bendruomenės narių 

bendravimas.  

4. Gera materialinė bazė, modernūs mokomieji 

kabinetai ir ugdymo centrai. 

5. Aukšta pedagogų kvalifikacija ir 

kompetencija, aktyvi gerosios patirties sklaida. 

6. Geri akademiniai mokinių mokymosi ir 

egzaminų, įvairių dalykų olimpiadų, konkursų 

varžybų rezultatai. 

7. Patriotinis-pilietinis mokinių ugdymas 

plėtojant rezistencinį paveldą ir Juozo Lukšos 

atminimo puoselėjimą. 

8. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla. 

9. Informacijos sklaida apie gimnazijos veiklą 

bei pasiekimus. 

10. Sociokultūrinė ir karitatyvinė mokinių veikla. 

11. Bendradarbiavimas su užsienio ir Lietuvos 

aukštosiomis bei kitomis mokyklomis, 

socialiniais ir kitais partneriais. 

12. Dėmesys silpniau besimokantiems 

mokiniams, konsultacijų pasiūla.  

13. Tinkama pagalbos mokiniams specialistų 

(socialinio pedagogo ir psichologo) veikla bei 

gera jų teikiamų paslaugų kokybė. 

14. Gimnazija – sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo narė. 

1. Didėja nemotyvuotų mokinių skaičius arba 

nepakankama kai kurių mokinių mokymosi 

kompetencija bei atsakomybė už savo mokymosi 

rezultatus. 

2. Sumažėjus direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

bei pagalbos mokiniams specialistų etatų skaičiui 

padidėjo vadovų bei specialistų darbo krūviai, 

todėl sunku laiku ir kokybiškai atlikti pareigas, 

vykdyti priežiūrą ir pan.  

3. Nepakankamai geras III–IV kl. mokinių 

lankomumas. 

4. Vyresnio amžiaus ir pilnametystės sulaukę 

mokiniai nenoriai renkasi užklasinę ir 

neformaliojo švietimo veiklą (dalis jų yra baigę 

arba lanko kitas neformaliojo švietimo (meno, 

sporto) mokyklas, įvairius klubus, studijas ir pan. 

5. Dalis tėvų (globėjų) nėra aktyvūs gimnazijos 

bendruomenės nariai, nesidomi gimnazijos 

veikla, vaikų mokymosi rezultatais, nedalyvauja 

tėvų susirinkimuose. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS  

1. Gimnazija atvira Garliavos bendruomenei. 

2. Vietos bendruomenės bei socialinių partnerių 

įtraukimas į gimnazijos valdymą, veiklos 

organizavimą. 

3. Aktyvus ir kryptingas bendradarbiavimas 

rengiant bendrus renginius su Garliavos 

bažnyčia, sporto ir kultūros centru, meno 

mokykla, Kauno rajono viešąja biblioteka. 

1. Savivaldybės sprendimas įsteigti ir leisti 

funkcionuoti antrai tokio paties tipo ugdymo 

įstaigai mieste, tiesiogiai sąlygoja gimnazijos 

nykimą: mokinių skaičiaus, ugdymo rezultatų ir 

pasiekimų mažėjimą bei gerų darbuotojų 

praradimą. 

2. Dėl ne nuo gimnazijos priklausančių 

subjektyvių nuolatinio mokinių skaičiaus 
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4. Dalyvavimas respublikos, tarptautiniuose 

projektuose, programose. 

5. Partnerystės bei ryšių plėtojimas su kitomis 

Lietuvos bei užsienio ugdymo, švietimo bei 

kultūros įstaigomis, universitetais, verslo 

įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis. 

6. Pedagogų patirtis ir profesionalumas dalinantis 

gerąja patirtimi. 

7. Įvairiapusiškų ryšių iniciavimas ir plėtojimas 

tarp gimnazijos ir mokinių tėvų (rūpintojų) ir kt.  
8. Ryšiai su buvusiais mokiniais, Alumnų klubo 

steigimas ir buvusių mokinių įtraukimas į 

gimnazijos gyvenimą. 

9. Papildomos lėšos (2 proc. pajamų mokesčio) ir 

kitos paramos lėšos. 

 

mažėjimo aplinkybių ir dėl nemotyvuotų 

mokinių daugėjimo gimnazijoje, ryškėja 

neigiamos tendencijos, darančios įtaką 

bendriems jos veiklos ir ugdymo rezultatams bei 

pasiekimams.  

3. Nėra įstatyminės bazės nustatančios konkrečią 

atsakomybę tėvams ir pilnamečiams mokiniams 

už jų asmeninę ūgtį, mokymosi rezultatų 

siekimą, ugdymo(-osi) turinio įsisavinimą, 

reikiamą lankomumą, drausmę, nikotino bei kitų 

kvaišalų vartojimą. 

4. Etatinių pareigybių bei valdymo reikmėms 

skirtų lėšų procentinis nustatymas pagal mokinių 

skaičių, netinka išgrynintoms gimnazijoms. 

5. Nėra fizikos, chemijos kabinetų laboranto 

(nenumatyta mokyklų etatinių pareigybių 

registre). 

6. Žiniasklaidoje ir visuomenėje nuolat 

prasiveržiančios patyčios bei neigiamų buitinio ir 

visuomeninio gyvenimo negerovių eskalavimas, 

sąlygoja patyčių ir smurto atsiradimą gimnazijos 

aplinkoje.  

 

 

V. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

Vykdyti pagrindinio ugdymo antrosios  dalies, vidurinio ugdymo bei neformaliojo 

švietimo programas, teikti gimnazistams reikiamą pedagoginę, psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą, 

užtikrinti sveiką bei saugią ugdymosi aplinką ir sudaryti galimybę jiems ne tik įgyti kokybišką 

išsilavinimą, bet ir padėti susiformuoti vertybines nuostatas, dalykines bei socialines kompetencijas ir 

reikiamus gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą. 

 

 

VI. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

Moderni, atvira, nuolat besimokanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos 

mokytojus ir aktyvią mokyklos bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir 

padedanti jiems tapti kūrybingomis asmenybėmis. 

 

 

VII. GIMNAZIJOS FILOSOFIJA 

 

Gimnazijos filosofija grindžiama lietuvių tautos, Europos ir pasaulio kultūros 

vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmogaus laisvių ir 

teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu. 

 
Gimnazijos veiklai būdingas: 

 

 humaniškumas, persmelkiantis mokytojų, mokinių ir jų tėvų, santykius, visą ugdymo turinį; 

 demokratiškumas, išlaisvinantis kiekvieno bendruomenės nario asmeninę iniciatyvą ir 

reikalaujantis asmeninės atsakomybės; 

 patriotiškumas, besiremiantis tautiniu identitetu, tautos istorine praeitimi ir istorinio paveldo 

puoselėjimu; 

 pilietiškumas, skatinantis visų gimnazijos narių bendruomeniškumą, savanorystę ir toleranciją; 
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 kultūrinis atvirumas, palaikomas tautinio ir tarptautinio savitumo bei bendravimo dermę, 

lemiantis ugdymo turinio lankstumą ir įvairovę; 

 atsinaujinimas, skatinantis aktyvumą, novacijų taikymą, asmeninį ir profesinį tobulėjimą, 

kvalifikacijos kėlimą, patirties sklaidą; 

 integralumas, formuojantis pagarbą ir toleranciją skirtingų tautų, monokultūrų, subkultūrų bei 

socialinės padėties, lyties ir pažiūrų atstovams.  

 

 

 

VIII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

1. Gimnazijos veiklą orientuoti pagal Kauno rajono savivaldybės tinklo pertvarkos plano ir 

„klasės be sienų“ partnerystės nuostatas. 
1.1. Siekti Garliavos bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo ir tarpinstitucinių ryšių įforminimo. 

1.2 Plėtoti bendradarbiavimą su gimnazijos socialiniais partneriais įgyvendinant „klasių be sienų“ 

mokymo (-si) principą. 

 

2. Mokymą pritaikyti daugumos mokinių individualiems skirtumams. 

2.1. Sudaryti sąlygas I–II klasių mokiniams rinktis mokymo (-osi) kryptis. 

2.2. Plėsti pasirenkamųjų dalykų, modulių ir neformaliojo švietimo programų pasiūlą. 

2.3. Siekti, kad kiekvienas  mokinys galėtų  pasiekti aukščiausią įmanomą  lygį. 
  
3. Siekti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės narių dalyvavimo stiprinant gimnazijos etosą 

3.1. Susisteminti gimnazijos darbo tvarkos ir bendruomenės narių elgesio normas. 

3.2. Aktyvinti klasės vadovo veiklą gimnazijos kultūrai ir tradicijoms puoselėti.  

3.3. Įtraukti mokinių tėvus puoselėjant gimnazijos kultūrą  bei formuojant saugią ir palankią mokiniams 

ugdymo (-si) aplinką.  

 

4. Vykdyti nuolatinę IKT plėtrą, atnaujinimą ir tikslinį panaudojimą 

4.1. Išplėsti WIFI tinklo prieinamumą gimnazijos mokinių formaliojo ugdymo metu bei jo naudojimo 

galimybes mokinių laisvalaikio erdvėse.  

4.2 Aktyviau naudoti turimas IKT priemones ir skaitmeninį mokymo turinį ugdomajame procese bei 

mokinių laisvalaikiu (skaitykloje, mokinių darbo ir laisvalaikio erdvėse ir kt.) 

4.3. Įrengti gimnazijos radijo studiją, įsigyti reikiamą inventorių ir organizuoti studijos veiklą. 

4.4. Užtikrinti saugų tinklo naudojimą bei jo apsaugą. 
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IX. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginiai tikslai Strateginiai uždaviniai Priemonės  Atlikimo laikas 

1. Gimnazijos veiklą 

orientuoti pagal Kauno 

rajono savivaldybės 

tinklo pertvarkos plano 

ir „klasės be sienų“ 

partnerystės nuostatas 

 

1.1. Siekti Garliavos bendrojo 

ugdymo mokyklų bendradarbiavimo 

ir tarpinstitucinių ryšių įforminimo 

 

 

Inicijuoti atvirų durų dienas Garliavos Jonučių progimnazijos 8 kl. mokiniams ir 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos 8 kl. ir 10 kl. mokiniams 

2017 m.  

Organizuoti Garliavos mokyklų tarybų pasitarimus tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo ir edukacinės veiklos klausimais  

2017–2019 m. 

Organizuoti gimnazijos atvirų durų dienas Garliavos mokyklų 8 ir10 kl. mokinių 

tėvams, pristatyti gimnazijos I kl. mokinių adaptacijos tyrimų bei diagnostinių 

testų rezultatus 

2017–2019 m 

Aptarti I ir III kl. (naujų mokinių) diagnostinių testų rezultatus su Garliavos 

Jonučių progimnazijos ir Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos 

vadovais, mokytojų atstovais 

2017–2019 m. 

Parengti gimnazijos bendradarbiavimo su Garliavos Jonučių progimnazija ir 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla planą siekiant susisteminti 8 

klasių mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių dermę su pagrindinio ugdymo I dalies 

(9–10 kl.) reikalavimais   

2017 m. 

Parengti perspektyvinę Garliavos Juozo Lukšos ir Jonučių gimnazijų bei 

Jonučių progimnazijos mokytojų užimtumo, preliminarių pamokų krūvių ir 

persiskirstymo 2017–2020 m.  programą 

2017 m. 

Vykdyti bendrus mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos renginius, 

metodinius pasitarimus, bendrus seminarus, edukacines keliones 

2019 m. 

Siūlyti visiems Garliavos mokyklų mokiniams bendras neformaliojo švietimo 

paslaugas (kalbų mokymas, jaunimo organizacijų veikla, sporto klubai ir kt.) 

2017–2019 m. 

1.2 Plėtoti bendradarbiavimą su 

gimnazijos socialiniais partneriais 

įgyvendinant „klasių be sienų“ 

mokymo(-si) principą 

Vykdyti bendrus projektus biotechnologijų dėstymo srityje su LSMU, VU ir 

kitomis sveikatos stiprinimo institucijomis 

2017 m. 

Dalyvauti VDU Užsienio kalbų ir Išeivijos institutų renginiuose ir įvairiose 

moksleiviams skirtose programose, konkursuose, projektuose 

2017–2019 m.  

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir parengti bendrą veiklos planą su 

Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti (toliau – komisija) 

2017 m. 

Parengti bendrą veiklos planą su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei įkurti gimnazijoje 

Tolerancijos centrą 

 

2018 m. 
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Laukiami rezultatai. Gimnazija kryptingai ir nuosekliai įgyvendins Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, 

vidaus struktūros pertvarkymo 2016–2020 m. plano nuostatas dėl mokinių srautų persiskirstymo. Didės mokinių skaičius gimnazijoje, o su juo ir lėšos ugdymui. Bus 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis Garliavos bendrojo ugdymo mokyklomis dėl mokinių priėmimo, ugdymo tęstinumo, bendradarbiavimo vykdant 

mokinių žinių patikrinimą, vykdant gerosios patirties sklaidą ir kitų bendrų veiklų plėtojimo. Mokiniai susipažins su gimnazijos veikla, pasiekimais, mokytojais; tėvai – 

su gimnazijoje teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis; mokyklų vadovai – su buvusių mokinių mokymosi rezultatais. Mokytojai keisis informacija, derins savo planus, 

organizuos bendrus renginius ir pamokas, rengs metodines priemones ir testus. Vykdomos neformaliojo švietimo paslaugos visų mokyklų mokiniams užtikrins 

progimnazijoje pradėtų veiklų tęstinumą, didins pasitikėjimą vieni kitais, mažins nesveiką konkurenciją. Parengtas Garliavos mokyklų mokytojų krūvių ir užimtumo 

planas sudarys sąlygas iš anksto prognozuoti esamų ir trūkstamų  mokytojų kontingentą, planuoti jų poreikį, persiskirstymą, darbo krūvį. Atnaujintos arba pasirašytos 

naujos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais leis optimaliai pasinaudoti „klasės be sienų“ partnerystės galimybėmis, naudotis  aukštųjų mokyklų mokymo 

baze, dalyvauti mokiniams įvairiuose renginiuose. Mokiniai gilins biologijos, chemijos, biotechnologijų ir kitų dalykų žinias bei praktinės veiklos įgūdžius įvairiose 

mokslo laboratorijose, dalyvaus studentų praktinėje veikloje, bendraus su mokslininkais. Pasirašyta nauja sutartis su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti leis gimnazijai įsijungti į Komisijos organizuojamus renginius bei akcijas, vykdyti kitas bendras veiklas ugdant mokinių 

toleranciją ir holokausto aktualizavimą. Gimnazijoje įkurtas Tolerancijos centras sudarys sąlygas mokiniams įsitraukti į įvairias Komisijos siūlomas veiklas bei pačiai 

rengti įvairius projektus. 

 

2. Mokymą pritaikyti 

daugumos mokinių 

individualiems 

skirtumams 

 

 

 

2.1. Sudaryti sąlygas I–II 

klasių mokiniams rinktis 

mokymo(-osi) kryptis  

Parengti biotechnologinės, humanitarinių-socialinių mokslų krypties klasių keturių metų 

detaliuosius aprašus 

2017–2018 m. 

Individualizuoti ir diferencijuoti mokinių mokymą pagal klases arba grupes klasėse  2017 m. 

Atlikti mokinių poreikių ir pasirinkimų  atitikties jų keltiems lūkesčiams analizę bei 

pasiektų rezultatų vertinimą   

2018–2019 m. 

2.2. Plėsti pasirenkamųjų 

dalykų, modulių ir 

neformaliojo švietimo 

programų pasiūlą 

Parengti atnaujintas arba sukurti naujas modulių ir pasirenkamųjų dalykų programas, 

atitinkančias mokinių poreikius 

2017 m. 

Parengti atnaujintas neformaliojo švietimo programas atitinkančias mokinių poreikius ir 

polinkius 

2018 m. 

Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis mokytis papildomas užsienio kalbas (vokiečių, 

ispanų, prancūzų, hebrajų)  

2017–2019 m. 

Sudaryti sąlygas užsienyje gyvenusių lietuvių šeimų vaikams pagilintai mokytis anglų 

kalbos (gimtosios arba pirmosios) 

2018 m. 

2.3. Siekti, kad kiekvienas  

mokinys galėtų  pasiekti 

aukščiausią įmanomą  lygį 
 

Tobulinti esamą mokinių konsultavimo sistemą 2018 m. 

Sukurti savitą gimnazijos mokinių nuolatinės pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, 

motyvuojančią mokytis visą gyvenimą 

2018 m. 

Plėsti gimnazijos mokinių neformaliuoju būdu įgytų žinių, kompetencijų, gebėjimų ir 

įgūdžių atpažinimo ir plėtojimo sistemą 

2019 m. 
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Laukiami rezultatai. Bus sudarytos sąlygos mokiniams rinktis mokymo (-osi) kryptis pagal polinkius ir poreikius, ugdytis pagal mokymo kryptis sudarytose klasėse 

arba klasių grupėse. Parengti arba atnaujinti aprašai supažindins būsimus gimnazistus ir jų tėvus su siūlomomis mokymo kryptimis ir ugdymo planu. Siūlomi moduliai ir 

pasirenkamieji dalykai užtikrins galimybę mokiniams rinktis ne tik pagilinamuosius kursus, bet ir ugdytis pagal parengtas individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo 

programas. Atnaujintos neformaliojo švietimo programos (parengtos siekiant papildyti formaliojo ugdymo dalykus) suteiks gimnazistams ne tik geresnes saviraiškos 

galimybes, bet ir gilinti savo teorines žinais bei praktinius įgūdžius. Siūlomos gimnazijos ir Garliavos bendruomenės užsienio kalbų mokymosi paslaugos leis ne tik 

gimnazijos bendruomenės nariams, bet ir kitų mokyklų mokiniams, tėvams gilinti savo žinias, tobulinti, gebėjimus plėsti akiratį. Naujai parengta mokinių konsultavimo 

sistema ir teikiamos nemokamos konsultavimo paslaugos sudarys prielaidas gimnazistams siekti aukštesnių ugdymo(-si) rezultatų ir nuolatinės pažangos, padės spręsti 

spragų ir atsilikimo likvidavimo problemas. Sukurta pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema užtikrins lankstesnius mokinių vertinimo būdus, padės mokytojams 

mokiniams ir jų tėvams žinoti ugdytinio žinių lygį, stiprinti silpnas vietas, kelti pasiekimų lygį, koreguoti mokymo (-osi) tikslus. Mokiniams, įgijusiems atitinkamas 

kompetencijas ir gebėjimus neformaliuoju būdu, atsiras palankesnė galimybė juos formalizuoti ir konstruktyviai taikyti gyvenime. 

 

3. Siekti saviraiškaus 

gimnazijos 

bendruomenės narių 

dalyvavimo stiprinant 

gimnazijos etosą 

 

3.1. Suderinti gimnazijos 

darbuotojų pareigybių 

aprašų, darbo tvarkos ir 

bendruomenės narių elgesio 

taisyklių nuostatas 

Atlikti naujo Darbo Kodekso ir gimnazijos darbuotojų bei mokinių veiką ir santykius 

reglamentuojančių dokumentų dermės analizę. 

2017 m. 

Parengti patikslintus gimnazijos darbuotojų pareiginius aprašus, koreguoti gimnazijos 

darbo vidaus tvarkos ir gimnazijos mokinių elgesio taisykles 

2018 m. 

Atnaujinti gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarką pagal LR naujausius teisės aktus 2017– 2018 m. 

3.2. Aktyvinti klasės 

vadovo veiklą gimnazijos 

kultūrai ir tradicijoms 

puoselėti 

 

Veiksmingai taikyti gimnazijos mokytojų sukurtą „Klasės vadovo veiklos programą“ 2017 m.  

Patraukliomis formomis puoselėti gimnazijos, regiono ir Lietuvos tradicijas, nuolat sieti 

ugdymo procesą su Juozo Lukšos-Daumanto biografija 

2017 m. 

Rengti mokytojams, klasių vadovams seminarus apie mokinių socialinį ir emocinį 

ugdymą 

2018 m. 

3.3. Įtraukti mokinių tėvus 

puoselėjant gimnazijos 

kultūrą  bei formuojant 

saugią ir palankią 

mokiniams ugdymo aplinką 

Suburti gimnazijos mokinių tėvų Forumą 

 

2017 m. 

Sudaryti neformalias darbo grupes gimnazijos veiklos gerinimo klausimams spręsti ir 

gimnazijos tapatumo jausmui plėtoti 

2018 m. 

Laukiami rezultatai. Parengti, atnaujinti ir suderinti dokumentai labiau derės su naujausiais teisės aktais, aiškiau reglamentuos gimnazijos bendruomenės narių pareigas, 

funkcijas ir atsakomybę. Didės darbuotojų motyvacija, atsiras didesnė galimybė vertinti jų veiklą bei skatinti. Klasės vadovų darbas bus organizuojamas pagal parengtą 

sistemą ir bendrus veiklos planus. Formuosis mokinių vertybinis nusiteikimas, tapatumo jausmas, didės mokinių motyvacija. Mokytojai įgis naujų kompetencijų 

emocinio intelekto atpažinimo, ugdymo ir puoselėjimo srityje. Visi gimnazijos bendruomenės atstovai įsijungs į gimnazijos veiklą, konsultuos, organizuos paramą, 

sudarys prielaidas gimnazijos etoso gerinimui. Susidarys palankesnės sąlygos gimnazijos bendruomenės narių bendravimui ir tiesioginiam dalyvavimui sprendžiant 

įvairius gimnazijai svarbius klausimus. 
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4. Vykdyti nuolatinę 

IKT plėtrą, 

atnaujinimą ir tikslinį 

panaudojimą 

 

 

4.1. Išplėsti WIFI tinklo 

prieinamumą gimnazijos 

mokinių formaliojo ugdymo 

metu bei jo naudojimo 

galimybes mokinių 

laisvalaikio erdvėse 

 

Įrengti ir / ar atnaujinti daugiau maršrutizatorių ir įrangos taškų mokymo kabinetų ir 

klasių zonose I-IV aukštuose 

2018 m. 

Įrengti ir / ar atnaujinti daugiau maršrutizatorių ir įrangos taškų mokinių darbo ir poilsio 

zonose bei skaitykloje  

2019 m. 

Užtikrinti operatyvų prieigos valdymą ir administravimą  2018–2019 m. 

4.2. Aktyviau naudoti 

turimas IKT priemones ir 

skaitmeninį mokymo turinį 

ugdomajame procese bei 

mokinių laisvalaikiu 

(skaitykloje, mokinių darbo 

ir laisvalaikio erdvėse ir kt.) 

 

Atnaujinti  naujomis IKT priemonėmis  ir kita modernia technika technologijų kabinetą  2017 m. 

Aprūpinti naujomis ir didesnio galingumo IKT priemonėmis ekonomikos kabinetą 

 

2018 m. 

Įrengti naujas kompiuterizuotas vietas mokinių savarankiško darbo erdvėse bei aprūpinti 

įvairiomis kitokiomis  techninėmis priemonėmis mokinių poilsio zonas ir skaityklą 

2019 m. 

4.3. Įrengti gimnazijos 

radijo studiją, įsigyti 

reikiamą inventorių ir 

organizuoti studijos veiklą 

 

Įrengti gimnazijos patalpose radijo studiją ir nupirkti reikiamą techniką bei inventorių 2017 m. 

Sudaryti studijos veiklos organizavimo ir studijos veiklos vykdymo grupę  2017 m. 

Parengti studijos veiklos programą, numatyti veiklos priemones ir vykdyti veiklą 2018–2019 m 

4.4. Užtikrinti saugų tinklo 

naudojimą bei jo apsaugą 

 

Konfigūruoti ugniasienės prievadus 

 

2017 m. 

Vykdyti  skaitmeninio turinio kontrolę 2017–2019 m. 

 

Laukiami rezultatai. Daugiau mokinių pertraukų metu ir laisvalaikiu galės naudotis WIFI tinklo paslaugomis. Bus užtikrintas saugus jungimasis prie vidinio gimnazijos 

tinklo. Skaitmeninis ugdymo turinys bus plačiau naudojamas technologijų, ekonomikos ir neformaliojo švietimo pamokose. Į gimnazijos vidinį  tinklą nepateks iš išorės 

kenkėjiškas turinys. Vartotojai saugiai naudosis informacijos šaltiniais, išvengs nepageidaujamo turinio. Bus įrengta gimnazijos mokinių radijo studija, kurioje savo 

programas rengs ir transliuos mokiniai 
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X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ  

 

A. Stebėsenos institucinė struktūra 

 

Stebėsenos institucinė struktūra Strateginio planavimo grupė:  

- pirmininkas – gimnazijos direktorius;  

- nariai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai.  

Strateginio plano stebėsenos grupė:  

 

- pirmininkas – gimnazijos tarybos pirmininkas;  

- nariai – gimnazijos tarybos nariai (mokinių tėvų ir mokytojų atstovai); 

- konsultantai ir referentai – direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui, metodinės tarybos pirmininkas. 

 

B. Strateginio plano rengimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo stebėsenos procesas 

 

Strateginio plano rengimo grupė pristato plano projektą gimnazijos bendruomenei. 

Projektas svarstomas gimnazijos ir mokytojų tarybų posėdžiuose. Jei planui pritariama, tarybų 

sprendimai patvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Po to, strateginis planas pritarimui teikiamas 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Planui pritarus, jis tvirtinamas gimnazijos 

direktoriaus įsakymu ir viešai skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje. Tokiu būdu, gimnazijos 

bendruomenė ir visuomenė turi galimybę ne tik tiesiogiai dalyvauti rengiant bei svarstant plano 

projektą, bet ir stebėti, o taip pat vertinti kaip ruošiamas planas, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, 

vykdomos numatytos priemonės ir pan. 

Strateginio gimnazijos plano stebėsena vykdoma viso proceso metu ir visais lygiais. 

Strateginio planavimo grupė pristato gimnazijos strateginį planą mokyklos bendruomenei visuotinio  

susirinkimo metu kartą per mokslo metus. Gimnazijos bendruomenė gali stebėti ir vertinti, kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai, ir gali teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Gimnazijos administracija su savivaldos institucijomis, finansinę apskaitą tvarkančiu 

specialistu nuolat stebi ir vertina kaip gimnazija įgyvendina strateginius tikslus, naudoja lėšas, kaip 

darbuotojai vykdo iškeltus uždavinius bei priskirtas užduotis. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai 

ugdymui įvertina, ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, 

ar vykdomos priemonės yra efektyvios.  

Strateginių siekių, krypčių ir tikslų korekcija vykdoma ir priemonės tikslinamos rengiant 

metinį gimnazijos veiklos planą. 

 

C. Strateginių tikslų pasiekimo lygio analizė ir plano koregavimas 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė organizuoja posėdžius du kartus per metus. Sausio 

mėnesį vyksta praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama mokyklos bendruomenei 

visuotiniame susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos sudarytoje 

lentelėje. 

 

Ši forma pildoma strateginiam tikslui: 

 

Eil. 

Nr. 

Prioritetinė 

kryptis, tikslas 

Indikatorių 

apibrėžimas 

Indikatoriaus reikšmė 

 

Pastabos 

Buvusi 

situacija 

Buvo 

planuojama 

Dabartinė 

situacija 

       

 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų mokslo metų pradžioje koreguoja gimnazijos strateginį planą. 

 

Direktorius                                             _______________                Vidmantas Vitkauskas   
(plano rengimo darbo grupės vadovas)                   (parašas)                                     (vardas ir pavardė)  


