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KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2020 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius 

gimnazijos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane 

laikomasi gimnazijos 2019–2021 m. strateginiame plane deklaruotų vertybių, principų, realizuojant 

numatytą gimnazijos misiją ir viziją. 2020 metų gimnazijos veiklos planas sudarytas siekiant suderinti 

bendruomenės interesus, įgalinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos 

veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

Rengdama 2020 metų veiklos planą Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenė vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, gimnazijos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-42, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis 

bei bendruomenės narių rekomendacijomis. Planą rengiant remtasi šiais dokumentais: 

1.1. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“; 

1.2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,,Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidutinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“; 

1.3. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2019–2021 m. strateginiu  planu, patvirtintu Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V1-10 ,,Dėl Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos 2019–2021 metų strateginio  plano tvirtinimo“. 

2.  2019 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo įsivertinimą atliko ir 2020 

metų gimnazijos veiklos planui teiktus pasiūlymus apibendrino darbo grupė: 

Violeta Liutkienė, direktorė, grupės vadovė; 

Vilma Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

Asta Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

Romas Umbrasas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, narys; 

Danutė Grybauskienė, vyriausioji buhalterė, narė; 

Simona Bolisienė, administratorė, narė; 

Laima Janonienė, anglų kalbos  mokytoja metodininkė, narė; 

Audronė Praškevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė; 

Daiva Įvaškevičienė, chemijos mokytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė, narė; 

Lilė Žukauskienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, narė; 

Raminta Borodičienė, matematikos mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos pirmininkė, narė; 

Ina Zdanavičienė, matematikos mokytoja metodininkė, darbo tarybos pirmininkė, narė; 

Renata Žilienė, duomenų bazės administratorė, narė; 

Neda Babenskaitė, 2b kl. mokinė, gimnazijos prezidentė, narė; 

Dalia Kupčinskienė, NVO ,,Tėvų klubas“ pirmininkė, narė. 

Atskirų sričių veiklas planavo, pasiūlymus teikė direktoriaus įsakymu sudarytos grupės. 

 

 



 
 
 
 

 

 

II SKYRIUS 

  GIMNAZIJOS SITUACIJOS IR VEIKLOS ANALIZĖ 

 

3. Socialinis pasas. 

Mokyklos pavadinimas – Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Mokinių skaičius – 462 

Nacionalinė sudėtis: lietuvių –  456, 

    rusų – 1, 

                                   lietuvių/suomių – 2, 

                                   lietuvių/ispanų – 2, 

    lietuvių/olandų – 1.  

                                    

Duomenys apie šeimas: 

Šeimos Kai 1–2 vaikai 

šeimoje 

Daugiavaikės     

šeimos 

Socialiai remtinos (gaunančios nemokamą 

maitinimą) 

         15 

 

         7 

Socialines rizikos šeimos (VTAS įskaitoje)            2          - 

Pilnos šeimos  (susituokę ir augina vaiką(us))         294 

Nepilnos šeimos (gyvena su sugyventiniu 

arba vienas tėvas/motina augina vaiką(us)) 

        120 

 

Duomenys apie mokinius: 

 Berniukai Mergaitės Iš viso 

Socialiai remtini mokiniai (gaunantys 

nemokamą maitinimą) 

         8 14 

 

         22 

Globojami mokiniai (gyvenantys globėjų 

šeimose,  globos namuose)  

5 4 9 

Mokiniai, kurių tėvai išvykę į užsienį 3 4 7 

Našlaičiai (abu ar vienas iš tėvų miręs)          9          14 23 

Mokiniai, įrašyti į policijos komisariato 

rizikos grupės įskaitą arba registruojasi 

probacijos skyriuje 

1 
 

1 

Mokiniai, priklausantys rizikos grupėms 

(socialinės rizikos šeimų vaikai, policiją 

dominantys, turintys elgesio problemų, linkę 

praleidinėti pamokas ir t.t.) 

5 1 6 

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių   

- - - 

 

Duomenys apie pagalbos mokiniui specialistus: 

 Dirba pilnu etatu Dirba nepilnu etatu Nedirba 

Logopedai   + 

Specialusis pedagogas   + 

Psichologas + (iki rugsėjo 1d.)   

Socialinis pedagogas + (iki rugsėjo 1 d.)   

Medicinos darbuotojas  +  

 



 
 
 
 

 

Neformalusis vaikų  švietimas: 

Gimnazijoje įgyvendinamos 

programos 

Tradiciniai renginiai Klubai 

   Mokinių mokslinė draugija (MMD). 

   Renginių įgarsinimas ir muzikinis 

apipavidalinimas. 

   Kamerinis mišrus  choras. 

   Muzikinis teatras. 

   Instrumentinis vokalinis ansamblis.  

   Šokio studija 1–2 klasių mokiniams. 

   Šokio studija 3–4 klasių mokiniams. 

   Grafinis dizainas. 

   Virtualios technologijos. 

   Krepšinis. 

   Tinklinis. 

  Judėjimas – sveikata.  

   Šviesioji komanda. 

   Kėdainių krašto raštija. 

   Informacinės laidos „Šviežienos“ 

komanda. 

   Prancūzų kalbos būrelis. 

 Mokslo metų pradžios šventė. 

 Mokytojų diena. 

 Pirmokų krikštynos. 

 Festivalis ,,Žiemos mozaika“. 

 Kalėdomis kvepiantis rytas. 

 Abiturientų gimtadienis. 

 Šimtadienis. 

 Paskutinio skambučio šventė. 

 Garbės diena. 

 Abiturientų išleistuvės. 

 Debatų klubas. 

 Renginių 

organizatorių klubas. 

 

Veikia neformaliojo švietimo skyrius ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“, kurį lanko  112 7–9 

klasių  mokinių iš Kėdainių miesto ir rajono. Šviesiosios gimnazijos organizuotose neformaliojo 

švietimo veiklose dalyvauja 221 Šviesiosios gimnazijos ir 83 kitų ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

Kitų institucijų neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja 266 gimnazijos ugdytiniai, 136 

mokiniai visiškai nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. 

Vaikų, dalyvaujančių kitų neformaliojo švietimo  institucijų veikloje, skaičius: 

   Kėdainių muzikos mokykla – 29 gimnazistai; 

   Kėdainių dailės mokykla – 15 gimnazistų; 

   Kėdainių sporto centras –  29 gimnazistai; 

   Kėdainių kalbų mokykla – 32 gimnazistai. 

Gimnazijoje veikia NVO ,,Tėvų klubas“. 

 104 gimnazistams kompensuojamas atvykimas į gimnaziją. 

2019–2020 m. m. dalyvaujame šiuose  Lietuvos švietimo projektuose: 

 EO informacijos biuras Lietuvoje „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės”,  2017– 

2019–2020  m.  

 Visuomeninė iniciatyva ,,Švietimas ir verslas inovacijų link“ , 2017–2020 m. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline švietimo agentūra  dėl dalyvavimo 

projekte ,,Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų 

vertinimas“ ir projekto veikloje ,,Individualios mokinių pasiekimų  stebėsenos sistemos vystymas ir 

instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“ kuriamo projektinio darbo  9–10 klasėse 

konstrukto. 2019–2020 m. 

 2019 m. rugsėjo 5 d. tapome VGTU projekto ,,Ateities inžinerija“ dalyviais, gimnazijos 

mokinių ir mokytojų komandos dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose, bendrauja ir bendradarbiauja 

projekto nuotolinio ugdymo platformoje ,,Ateities inžinerija“. 



 
 
 
 

2019–2020 m. m. dalyvaujame šiose tarptautiniuose švietimo projektuose: 

 Erasmus + KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Capitalizing on Local 

Intangible Cultural Heritage around Europe“ („Nematerialus kultūros paveldas Europoje“), 2018–

2020 m. 

 Erasmus + KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Dealing with Difference - 

Then, Now and in the Future“ (,,Žmonių skirtingumo klausimų sprendimas praeityje, dabar ir 

ateityje“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +1 KA101 asmenų mobilumo mokymo(-si) tikslais projektas „Teaching creativity 

for a personality growth“ (,,Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas  „ Eco Thinking For Eco 

Living“ (,,Ekologiškas mąstymas ekologiškam gyvenimui“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Let`s share our heritage, 

our culture, our future“ (,,Pasidalinkime mūsų kultūra, mūsų paveldu, mūsų ateitimi“), 2019 –2021 

m. 

         4. PEST analizė. 

4.1. Politiniai-teisiniai veiksniai. 

Gimnazija, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje 

ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo,  mokslo ir sporto 

ministerijos bei savininko (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Svarbiausiais veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais laikytini Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas,  

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. 

Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, funkcijų vykdymo kokybei turi 

šie dokumentai: 

 Kėdainių rajono strateginis plėtros  planas iki 2030 m.; 

 Vaiko teisių konvencija; 

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-1309; 

 Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 

2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-1308. 

Gimnazijos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-42,   Darbo  tvarkos taisyklės, mokytojų 

etikos kodeksas. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinį reglamentuoja dvimetis 

gimnazijos ugdymo planas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, 

neformaliojo  švietimo organizavimą ir t.t. reglamentuoja gimnazijos specialistų parengti ir 

direktoriaus įsakymu patvirtinti  tvarkų aprašai. Dokumentai tvirtinami ir derinami pagal  keliamus 

reikalavimus. 

4.2. Ekonominiai veiksniai. 

2020 metų finansavimas švietimui, mokslui ir sportui, palyginti su 2019-aisiais,  didėja 95 mln. 

eurų. 

Didžioji dalis lėšų skiriama darbo užmokesčiui didinti. 2020 rugsėjo mėn. augs atlyginimai 

mokytojams,  švietimo pagalbos specialistams, mokyklų bibliotekininkams, kitiems pedagogams. 

Didėja ir mokyklos skiriama valstybės dotacija bendrajam ugdymui: 2020 m. vienam mokiniui 

vidutiniškai skiriama 1690 Eur, o  2019 m. ši suma siekė 1500 Eur.  Asignavimų dalis nuo BVP 

2020 metais didėja nuo 4,64 proc. iki 4,7 proc. 

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo mokytojų pareiginė alga nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. bus vidutiniškai 10 proc. didesnė nei 2019 m. 

         Numatoma, kad 2019–2020 m. vidutinė metinė infliacija sieks 2,5 proc., nors Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė numato švietimui skiriamų nacionalinio biudžeto asignavimų dalies nuo 

BVP augimą iki 6 proc., tačiau nenurodoma, kada šis rodiklis bus pasiektas.  



 
 
 
 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d vėl buvo pakeista mokyklų finansavimo sistema ir pasikeitė krūvio 

sandaros apskaičiavimo metodika. Tiesiogiai ugdymo įstaigai valstybė finansuoja  gimnazijai 

apskaičiuotas ugdymo lėšas (ugdymo planui įgyvendinti, ugdymo reikmėms  reikalingas lėšas) ir jų 

negalima mažinti. Savivaldybei ugdymui apskaičiuotas lėšas (pagalbos mokiniui specialistams, 

valdymo ir administravimo  specialistų atlygio poreikių tenkinimui pinigus ir kt.) savivaldybė gali 

koreguoti. Savivaldybė iš savo biudžeto finansuoja aplinkos kūrimo, edukacinių erdvių priežiūros 

poreikius.  Lėšos, skirtos ugdymo plano įgyvendinimui, priklauso nuo klasių skaičiaus ir jų dydžio, 

pereita prie klasės komplekto finansavimo. Gimnazijoje yra 18 didelių klasių komplektų, gaunamas 

didžiausias galimas finansavimas. Lėšų ugdymo planui įgyvendinti užtenka, apie 80 proc. mokytojų 

turi daugiau negu 1 etato krūvį. Su mokytojais pasirašytas susitarimas dėl papildomo klasių vadovo 

darbo. 2019 m. nepakako lėšų švietimo pagalbos mokiniui  specialistų veiklai apmokėti. Nuo 2019-

10 mėn. gimnazijoje nedirba socialinis pedagogas ir psichologas, gimnazijoje liko tik 1,5 

bibliotekininko etato. Nepakanka lėšų valdymo ir administravimo išlaidoms padengti. 2020 m. 

gimnazijoje yra 1 direktoriaus, 2 pavaduotojų ugdymui, 0,5 neformaliojo švietimo veiklos 

organizatoriaus etatai. Savivaldybė skiria lėšas pavaduotojo ūkiui, 0,5 skyriaus vedėjo etatams.  

 2020 m. sausio mėn. pastebimai padidėjo savivaldybės lėšomis finansuojamų darbininkų, 

specialistų atlyginimo minimalus dydis. 

 4.3. Socialiniai veiksniai. 

Gimnazija yra įsikūrusi Kėdainių senamiestyje ir ugdymo procesą organizuoja istoriniame 1647 

m. kunigaikščio J. Radvilos įkurtos gimnazijos pastate. Vietos istoriškumas, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, vykdomi mainų ir švietimo projektai, netradicinėse erdvėse organizuojamas 

ugdymo procesas formuoja ypatingą  kultūrinę aplinką. Didžiavimasis savo mokykla, jos praeitimi ir 

dabartimi ugdo pilietiškumą ir kelia ugdymo(si) motyvaciją. 

Gimnazijos mokytojai organizuoja ugdymo procesą išorinėse edukacinėse erdvėse. Pamokos 

dažnai vyksta Daugiakultūriame centre, muziejuose, mokytojai organizuoja išvykas stebėti politikų 

darbą Lietuvos Respublikos Seime bei literatūros kūrinių inscenizacijas Lietuvos teatruose. Kūno 

kultūros užsiėmimai organizuojami Sporto centro bazėje. VGTU  ir VDU klasių užsiėmimai 

organizuojami universitetuose. Visuomeninėje iniciatyvoje ,, Švietimas ir verslas inovacijų link“ ir 

VGTU  platformoje ,,Ateities inžinerija“ mokiniai ugdosi virtualioje erdvėje. Gimnazijoje nėra 

mokinių su specialiaisiais poreikiais. Gimnazija turi mažiausiai socialiai remiamų mokinių (23 

mokiniai), lyginant su kitomis savivaldybės ugdymo įstaigomis. 

Gimstamumo  mažėjimas nedaro didelės įtakos gimnazijos mokinių skaičiui. Kiekvienais 

metais ugdymo įstaiga gauna daugiau moksleivių prašymų, negu gali priimti. 

Kinta socialinė-kultūrinė mokinių ir jų tėvų padėtis. Socialiai remtinose šeimose gyvena 23 

mokiniai, visi jie gauna nemokamą maitinimą.  Globėjų šeimose  gyvena 9 gimnazistai. Gimnazijoje  

pavėžėjimo teisę turi 104 gimnazistai, jiems kompensuojamos kelionės išlaidos. 

4.4. Technologiniai veiksniai. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką 

ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT plačiai integruojamos į mokymą, 

mokymąsi ir gimnazijos valdymą. Pažangiųjų technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, 

atnaujinti informacinę-technologinę  aplinką. Visuose kabinetuose yra multimedijos, įrengta interneto 

prieiga, veikia bevielis internetas, kabinetams skirtos mokymo priemonės. Yra 2 kompiuterių klasės. 

Gimnazijoje yra 106 kompiuteriai (71 stacionarus, 35 nešiojami), 31 planšetė, 28 multimedijos 

projektoriai, 14 kompiuterizuotų administracijos ir specialistų darbo vietų, 5 robotikos priemonių 

rinkiniai, robotikos trasa,  3D spausdintuvas, virtualios realybės akiniai, išmanusis televizorius, 2 

išmaniosios lentos, 1 išmanusis ekranas.  

  Mokytojai aktyviai naudoja skaitmenines mokymosi priemones ir įrankius. Naudojamasi 

virtualiomis edukacinėmis erdvėmis ,,E-testai“, ,,Egzaminatorius.lt“, ,,Ugdymo sodas“, „Ateities 

inžinerijos“ platforma. Nuo 2020 m. vasario mėn. mokytojai galės naudotis „Eduka klasė“ ir 

Mozebook platforma. 

Įstaigos veiklai įtaką daro šie veiksniai: 



 
 
 
 

 mokytojų dalyvavimas IKT projektuose, mokymuose; 

 skaitmeninių įrankių ir virtualių mokymosi erdvių naudojimas ugdymui; 

 naujų mokomųjų dalykų, susietų su technologijomis, įdiegimas; 

 edukacinių erdvių  (laboratorijų, biotechnologijų kabineto) stoka. 

 

5. Vidinės aplinkos analizė. 

 

5.1. Intelektualiniai resursai. 

 Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje ugdymo(si) procesas organizuojamas 18 klasių, kuriose 2019 

m. rugsėjo 1 d. mokėsi 462 gimnazistai. Pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos dėstomos 9 

grupėse, pagal vidurinio ugdymo programą mokosi 9 grupių gimnazistai. Gimnazijoje veikia 

neformaliojo švietimo skyrius ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“, kurio 4 grupėse  nuo  2019 m. rugsėjo 

1 d. mokosi 113 mokiniai iš  Kėdainių rajono ugdymo įstaigų. Gimnazijoje veikia šios savivaldos 

institucijos: gimnazijos taryba (10 bendruomenės narių: 3 mokytojai,  3 tėvai, 3 gimnazistai, 1 pirmos 

klasės gimnazistas stebėtojo teisėmis be balsavimo teisės), gimnazistų taryba, mokytojų taryba 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai,  pagalbos 

mokiniui specialistai, bibliotekininkai). Aktyviai gimnazijos veikloje dalyvauja NVO ,,Tėvų klubas“.  

Gimnazijos personalas išdalies sukomplektuotas: netrūksta kvalifikuotų pedagogų, techninio 

personalo, tačiau nuo 2019 m. spalio mėn. gimnazijoje nėra socialinio pedagogo ir psichologo. Šie 

darbuotojai pakeitė darbo vietą ir dėl lėšų stokos iki 2020 m. vasario mėn. tokių specialistų 

gimnazijoje nebuvo. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje nuo 2020 m. sausio mėnesio  patvirtinti 74,3 

etatai, iš jų  22,45 etato finansuoja savivaldybė.  Gimnazijai vadovauja direktorius,  įstaigoje dirba du 

pavaduotojai formaliajam ugdymui, vienas pavaduotojas ūkio reikalams.  Gimnazijoje  dirba 45 

mokytojai (5 ekspertai, 30 metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai), užimtos 46 dalykų 

pareigybės. Visi pedagogai yra kompetentingi, turi aukštąjį išsilavinimą ir tinkamą kvalifikacinę 

kategoriją, yra dalyko specialistai,  įgiję pedagoginę kvalifikaciją. Įstaigoje dirba 9 administracijos 

darbuotojai, 10 pagalbinio personalo darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

Darbuotojų kaita nedidelė. Personalas komplektuojamas atrankos būdu, vadovaujantis teisės aktais. 

Pedagogų amžiaus vidurkis yra 49,6 m. 

5.2. Finansiniai ištekliai. 

Gimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės lėšų. Papildomos lėšos 

pritraukiamos gaunant laimėtų projektų finansavimą, rėmėjų lėšas, 2 proc. nuo GPM. Gimnazijai 

pakanka mokinio krepšelio lėšų ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, 

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti,  pažintinei veiklai organizuoti. 2019 m. gimnazija baigė 

be įsiskolinimų.  Mokinių skaičius Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje stabilizavosi. Papildomos lėšos 

gaunamos, įsteigus neformaliojo švietimo skyrių ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“ (8 Eur per mėnesį). 

2019 m. savivaldybė skyrė visas užmokesčio už darbą lėšas (minimalūs koeficientai) ir 10 mėn. kitų 

išlaidų lėšas. Dalis aplinkos sąnaudų dengiama iš specialiųjų lėšų. Per 2019 m. pritraukta 72 600 Eur 

papildomų lėšų  tarptautiniams projektams įgyvendinti, 84,1 Eur rėmėjų lėšų, 0, 08 Eur  2 proc. nuo 

GPM (lentelė Nr. 1). 

 

2019 m. finansavimo analizė ir perspektyva (lentelė Nr. 1) 

 

Bendras lėšų poreikis 

 

 

 

2019 m. 

Savivaldybės biudžetas 249,0 

Valstybės biudžetas 773,5 

ES lėšos 72,6 



 
 
 
 

Tikslinis valstybės 

finansavimas 

7,8 

Tikslinis savivaldybės 

finansavimas 

22,7 

Gyventojų 2 proc. parama 0,8 

Fizinių ir juridinių asmenų 

parama 

84,1 

 

6. SSGG analizė. 

 
 

STIPRYBĖS 
 

 

SILPNYBĖS 

1. Gimnazijos bendruomenė kuria 

geros, patikimos ir atviros gimnazijos įvaizdį.  

2. Mokiniai noriai renkasi gimnaziją 

dėl gero mikroklimato ir saugios, motyvaciją 

skatinančios aplinkos ir ugdymo  kokybės. 

3. Geri olimpiadų, konkursų ir 

egzaminų rezultatai.  

4. Efektyvus gabių ir iniciatyvių 

vaikų ugdymas. 

5. Emocinio, dvasinio, fizinio ir 

protinio intelekto ugdymas neformaliojo 

švietimo skyriuje ,,Sėkmės ir lyderystės 

mokykla“. 

6. Aktyvūs, reiklūs, skatinantys 

bendruomenę dirbti komandoje vadovai.  

7. Kvalifikuoti mokytojai. 

8. Estetiška, jauki, istorinį paveldą 

saugojanti ir vertinanti aplinka.  

9. Įdomi ir įvairiapusė neformaliojo 

švietimo  (renginiai,  būreliai) veikla. 

10. Ugdymo organizavimas VGTU, 

VDU laikinosiose grupėse. 

11. Aktyvi savivaldos institucijų, 

metodinės tarybos, NVO „Tėvų klubas“ veikla. 

12. Dėmesys STEAM dalykų 

mokymui. 

13. Išorinių edukacinių erdvių 

išnaudojimas (socialinė iniciatyva ,,Švietimas ir 

verslas inovacijų link“, VGTU platforma 

,,Ateities inžinerija“). 

1. Ugdymas organizuojamas 

dviejuose pastatuose.  

2. Gimnazija neturi higienos paso dėl mažo 

klasių ploto.  

3. Nėra aktų salės.  

4. Didelis gimnazijos patalpų 

(kabinetų) užimtumas.  

5. Tobulintina pamokos vadyba, 

bendravimo kultūra. 

6. Nedažnai naudojama skatinamojo 

vertinimo metodika. 

7. Mažai analizuojama, kaip mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas padeda gerinti ugdymo 

kokybę. 

8. Tobulintinas mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas. 

9. Kai kurių klasių mikroklimatas 

nesukelia teigiamų mokymosi nuostatų.  

10. Nepakankamai efektyviai 

išnaudojamos IT galimybės. 

          

 

 

 

  

GALIMYBĖS 
 

GRĖSMĖS 
 

1. Puoselėjant išskirtinę gimnazijos 

istoriją ir kultūros paveldą, formuoti teigiamą 

gimnazijos įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje ir 

1. Rajono tarybos sprendimai dėl 

aptarnaujamų mikrorajonų riboja motyvuotų 

mokinių galimybes rinktis gimnaziją.  



 
 
 
 

užmegzti bendradarbiavimo ryšius su 

socialiniais partneriais, tapti gyvenamojo 

mikrorajono traukos centru.  

2. Bendradarbiaujant su Kėdainių 

kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigomis, 

moksliniais tiriamaisiais institutais įvairinti 

ugdymo organizavimą.  

3. Dalyvaujant ES, šalies projektuose 

pritraukti lėšas, tobulinti žmogiškuosius 

išteklius, turtinti gimnazijos materialinę bazę.  

4. Bendradarbiaujant su Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis panaudoti jų 

materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, 

siekiant geresnių akademinių pasiekimų ir 

rezultatų olimpiadose ir konkursuose.  

5. Plėtoti STEAM ugdymą 

gimnazinėse klasėse.  

6. Skatinti pasidalytosios lyderystės 

ugdymą, kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

7.  Inicijuoti pastato, esančio 

Didžiojoje g. 62, statybą.  

8.  Efektyviai naudoti virtualias 

mokymo(si) erdves. 

9.    Efektyviai organizuoti neformaliojo 

švietimo skyriaus ,,Sėkmės ir lyderystės 

mokykla“ veiklą. 

10.    Šiuolaikiškiau organizuoti ugdymo 

procesą naujame priestate. 

2. Dėl prastėjančios demografinės 

padėties mažėja mokinių skaičius.  

3. Neskiriama pakankamai lėšų turto 

priežiūrai ir atnaujinimui. 

4. Nestabili švietimo politika. 

5. Mokinių orientacija į pažymius ir 

brandos egzaminų rezultatus, o ne į kompetencijas 

ir vertybes.  

6. Mokinių motyvacijos mokytis 

prastėjimas. 

7. Nepakankama tėvų atsakomybė už 

vaikų ugdymą(si) ir elgesį. 

8. Dėl didelių darbo krūvių žemėjantis 

mokinių ir mokytojų sveikatos indeksas.  

9. Nuolat didėjantis mokytojų amžiaus 

vidurkis. 

10. Pedagoginių  darbuotojų 

motyvacijos ir iniciatyvumo lygio kritimas. 

 

            

7. 2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2020 m. tobulinimui 

 

 Skatinti asmenybės tapsmą. Ugdyti socialumą ir pakantumą kitokiems (1.1.1. rodiklis). 

 Organizuoti mokymą(si) virtualioje aplinkoje. IKT panaudojimo įvairiapusiškumas ir 

tikslingumas (3.2.2. rodiklis) 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Prioritetas. Visapusiška asmenybės ūgtis saugioje ir inovatyvioje edukacinėje 

aplinkoje 

9. Pirmas tikslas. Siekti kokybiško ugdymo(si) kiekvieno mokinio pažangai.  

         10. Uždaviniai: 
         10.1. Sutelkti mokytojus mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo pamokoje 

tobulinimui.  

         10.2. Teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą, gebėjimus įtraukiant 

ir mokinio tėvus. 

         10.3. Stiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas teikiant 

pagalbą kolegai, mokiniui ir šeimai. 



 
 
 
 

11. Antras tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką, leidžiančią 

ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam bendruomenės gyvenimui, vadovaujantis asmenybės 

ūgties ir pasidalytosios lyderystės principais. 

12. Uždaviniai: 

12.1. Skatinti STEAM ir kitas ugdymo inovacijas, bendradarbiaujant su tėvais  ir socialiniais 

partneriais. 

12. 2. Stiprinti ugdymo(si) bazę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus ir veiksmingai 

naudoti ją ugdymo procese. 

12.3. Ugdyti socialiai aktyvius, sąmoningus piliečius.  

12.4. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis rengimosi šeimai ir karjerai kompetencijas.  

 

IV SKYRIUS 

 2020 M. VEIKLOS PLANO TARPINIAI ĮSIVERTINIMAI 
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Tema  Laikas Atsakingas 

  2019 m. gimnazijos veiklos plano sėkmingumo 

įgyvendinimo analizė. 

 sauso mėn. 

 

 

 

V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė, 

R. Borodičienė, 

I. Zdanavičienė, 

L. Janonienė, 

L. Žukauskienė, 

A. Praškevičienė. 

2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Direktoriaus veiklos ataskaita. 

 

sausio mėn. V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė, 

R. Borodičienė, 

I. Zdanavičienė, 

A. Jakštienė, 

Z. Rosteikienė. 

 

2019–2020 m. m. I  pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimas. Kvalifikacijos kėlimo ir patirties sklaidos 

ataskaitos už 2019 m., 2020 m. gimnazijos veiklos plano 

aptarimas. 

sausio mėn. V. Liutkienė 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

4-ųjų klasių gimnazistų II pusmečio rezultatai, papildomi 

darbai. 

gegužės 

mėn. 

V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė, 

klasių vadovai. 

2020–2021 m. m. ugdymo plano projekto aptarimas. II 

pusmečio ir visų mokslo metų  ugdymo(si) rezultatų 

aptarimas. STEAM modelio diegimas, naujausių veiklų 

rezultatai (,,Ateities inžinerija“, veiklos su AB ,,Lifosa“, 

ir kt.). 

birželio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė, 

darbo grupė. 

2020–2021 mokslo metų švietimo veiklos prioritetai ir 

svarbiausios veiklos kryptys. PUPP, MBE ir VBE 

rezultatų aptarimas. 

rugpjūčio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

Skaitmeninių technologijų naudojimo ugdymo procese, 

valdyme ir administravime efektyvumas. 

lapkričio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 



 
 
 
 

A. Krasauskienė. 

2020 m.  veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ir 2020 

m. veiklos planų įgyvendinimo sėkmingumo rezultatai.  

gruodžio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 
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Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas (mokinių 

dokumentai, dienynas, metodinių grupių dokumentai ir 

kt.). 2020 m. sąmatos projekto aptarimas. 

vasario 

mėn. 

Administracija. 

Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimo kultūrą. 

kovo mėn.  

Gimnazijos etikos kodekso ir klasių etikos kodeksų 

projektų, gimnazijos nuostatų  pristatymas. 

balandžio 

mėn. 

 

2019–2020 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo aptarimas. 

Olimpiadų rezultatų aptarimas. 

gegužės 

mėn. 

 

Dokumentacijos tvarkymas (mokinių dokumentai, 

dienynas, metodinių grupių dokumentai ir kt.). 

birželio 

mėn. 

 

 Dokumentacijos tvarkymas (mokinių dokumentai, 

dienynas, metodinių grupių dokumentai ir kt.) 

rugsėjo 

mėn. 

 

Veiksniai, leidžiantys patirti mokymosi džiaugsmą. 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo 

pamokoje tobulinimo pokyčiai. 

spalio mėn.  

       



 
 
 
 

 


