
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.)

1
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 
papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

PATVIRTINTA                                           
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 
direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. Nr.VK-111

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  KAUNO M. SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS 

         (viešosios įstaigos pavadinimas)

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

378,1 tūkst. eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 261,6 tūkst. eurų; turtui –  5,0 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.) 100 Direktorė Rita Mikalauskienė

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 
(proc.)

73 Direktorė Rita Mikalauskienė

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 7 Direktorė Rita Mikalauskienė

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 
(vnt.)

8,5 Direktorė Rita Mikalauskienė

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 7 Direktorė Rita Mikalauskienė

I. Personalo valdymas
1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos 
rezultatyvumą ir aktyvumą.  
1.1. organizuoti individualius pokalbius su kiekvienu darbuotoju kartą 
metuose  susitariant  dėl  svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų,                                                                                                                   
1.2. įgyvendinti pamokų stebėsenos ir pagalbos pradedančiajam  mokytojui 
modelį,                                                                                                                                          
1.3. organizuoti konkursą į laisvas darbo vietas  vadovaujantis LR Darbo 
kodekso nuostatomis,                                                                                                                                                                                       
2. Vykdyti gerosios patirties sklaidą miesto ir šalies lygmeniu.                           
2.1. organizuoti gamtamokslinio ugdymo gerosios patirties sklaidos renginį 
nacionalinėje parodoje „Mokykla 2021“ Litexpo rūmuose;                                    
2.2. organizuoti ekologinio ugdymo gerųjų patirčių sklaidos renginį 
nacionalinės pamokos „EKO idėjos LIetuvai 2021“ metu Lietuvos švietimo 
įstaigų bendruomenėms,                                                                                                           
2.3. organizuoti gerosios patirties sklaidos renginį apie patyčių ir kitokio 
žalingo elgesio prevencinės  programos FRIENDS įgyvendinimo sėkmes.

80 Direktorė Rita MikalauskienėKvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

Žmogiškieji ištekliai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                    
1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.                             



I. Gautos lėšos:
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo 
sistemą.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 
biudžeto (proc.)

0 Direktorė Rita Mikalauskienė

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių 
finansinių išteklių šaltinių. Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

2000 Direktorė Rita Mikalauskienė

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą. Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

6000 Direktorė Rita Mikalauskienė

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

100 Direktorė Rita Mikalauskienė

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

100 Direktorė Rita Mikalauskienė

FINANSAI

1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota 
apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui.                                                                       
 2. Parengti ir įgyvendinti Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą.                                                                                        
2.1. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.                                                                  
2.2. Organizuoti metodinius renginius, skatinant pasidalinimą informacija iš 
lankytų seminarų.                                                                                                                
2.3. Kvalifikacijos tobulinimo ataskaitų už 2021 kalendorinius metus 
parengimas ir analizė.                                                                                                              
3. Organizuoti gerosios patirties renginius.                                                                   
3.1.     mokytojams metodininkams ir ekspertams dalintis gerąja patirtimi su 
gimnazijos mokytojais pravedant ne mažiau kaip po dvi atviras pamokas,                                                                                
3.2. organizuoti metodinę dieną  „Pamokos uždavinio formulavimas ir 
sėkmė pamokoje“,                                                                                                                          
3.3. organizuoti gerosios patirties sklaidos metodinį renginį „Interaktyvaus 
ugdymo turinio kūrimas naudojant NEARPOD ir kitas programas“. 

II. Išlaidos 
1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.
1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 
poreikiui).
2.1. įgyvendinti vidaus kontrolę finansų valdymo srityje,          
2.2. teikti finansinių ataskaitų rinkinius nustatytais terminais. 



Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 
įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 

0 Direktorė Rita Mikalauskienė

TURTAS

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

8,9 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas 
Rožė

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

87 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas 
Rožė

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 0 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas 
Rožė

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

8 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas 
Rožė

II. Kilnojamo turto valdymas                                                                    1. 
Tausoti ir racionaliai naudoti gimnazijos kilnojamąjį turtą,                    1.1. 
apdrausti mokyklinį autobusiuką,                                                  1.2.  atlikti 
mokyklinio autobusiuko techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka,                                                                                       
2. Atlikti metinę kilnojamojo turto inventorizaciją teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo 
kaina (eurai)

2500 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas 
Rožė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

I. Nekilnojamojo turto valdymas:
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 
lyginamoji  analizė.
1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.
2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.
2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas siekiant racionaliai ir efektyviai  
naudoti gimnazijos turtą,                                                                           2.2. 
atlikti metinę nekilnojamojo turto inventorizaciją teisės aktų nustatyta 
tvarka,                                                                                           2.3. apdrausti 
nekilnojamąjį įstaigos turtą. 

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

5Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo 
bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Teikti kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį priešmokyklinį ugdymą su 
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.                                                                                         
1.1. suformuoti dvi priešmokyklinio ugdymo grupes,                                1.2. 
siekti, kad 98 proc. vaikų kokybiškai įsisavintų priešmokyklinio ugdymo 

2.2. teikti finansinių ataskaitų rinkinius nustatytais terminais. 



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

0,5 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

384 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

I. Pradinio ugdymo organizavimas:
1. Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant Pradinio ugdymo programą  su 
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais:  
1.1. organizuoti ir įgyvendinti praktinius  kūrybinius gamtamokslinio 
ugdymo projektus; 

siekti, kad 98 proc. vaikų kokybiškai įsisavintų priešmokyklinio ugdymo 
programą ir įgytų joje numatytas kompetencijas,                                                                                                 
2. Saugių ir higienos normas atitinkančių ugdymosi sąlygų sudarymas.
2.1. Sudaryti motyvuojančias sąlygas visiems priešmokyklinio ugdymo 
programos mokiniams,
2.1. ugdymo proceso metu atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius 
ir sociakultūrinius vaikų ypatumus sukuriant ugdymuisi palankų 
psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdves. 



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  
skaičiaus kaita įstaigoje 

20 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

360 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

I.  Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas
1. Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant Pagrindinio ugdymo (5-8 klasės)   
programą  su Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos 
elementais:  
1.1. organizuoti ir įgyvendinti praktinius  kūrybinius gamtamokslinio 

ugdymo projektus; 
1.2. organizuoti gamtamokslinių tyrimų pamokas įgyvendinant savito 
ugdymo sistemą;                                                                                       1.3. į 1-
4 klasių bendrojo ugdymo programų turinį integruoti mažiausiai 20 proc. 
Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos ugdymo turinio;  1.4. dalį 
ugdymo proceso (iki 5 proc.) organizuoti kitose edukacinėse erdvėse;
1.5.  vykdyti mokinių gamtamokslinės patirtinės veiklos sklaidą miesto ir 
respublikos renginiuose. 
2. Siekti aukštos ugdymo kokybės.                                                             2.1. 
siekti, kad 98 proc. mokinių sėkmingai baigtų pradinio ugdymo programą,                                                                                                  
2.2. siekti, kad 1-4 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai pagrindiniu 
ir aukštesniuoju lygmeniu (nuo bendro rašiusiųjų skaičiaus) pasiektų  70 
proc.,                                                                                    3. Teikti kokybišką 
mokymo(si) pagalbą.                                                 
3.1. organizuoti ir įgyvendinti konsultacijų sistemą „Čia ir dabar“ siekiant 
kompensuoti mokymosi praradimus, atsiradusius dėl COVID-19 
pandemijos, mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir gabiems 
mokiniams;                                                                                  3.2. pagal 
poreikį teikti logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalbą mokiniams.                                                                                



5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

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

85 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

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

9 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

1.1. organizuoti ir įgyvendinti praktinius  kūrybinius gamtamokslinio 
ugdymo projektus; 
1.2. organizuoti gamtamokslinių tyrimų pamokas įgyvendinant savito 
ugdymo sistemą;                                                                                       1.3. į 5-
8 klasių bendrojo ugdymo programų turinį integruoti mažiausiai 20 proc. 
Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos ugdymo turinio;  1.4. dalį 
ugdymo proceso (iki 5 proc.) organizuoti kitose edukacinėse erdvėse;
1.5.  vykdyti mokinių gamtamokslinės patirtinės veiklos sklaidą miesto ir 
respublikos renginiuose,                                                                           
2. Siekti aukštos ugdymo kokybės.                                                             2.1. 5-
6 klasėse organizuoti  darnios daugiakalbystės integruotą ugdymą,                                                                                             
2.2. siekti, kad 5-8 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai pagridiniu ir 
aukštesniuoju lygmeniu (nuo bendro rašiusiųjų skaičiaus) siektų 50 proc.;                                                                                        
3. Teikti kokybišką mokymo(si) pagalbą.                                                 
3.1. organizuoti ir įgyvendinti konsultacijų sistemą „Čia ir dabar“ siekiant 
kompensuoti mokymosi praradimus, atsiradusius dėl COVID-19 
pandemijos, mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir gabiems 
mokiniams;                                                                                  3.2. pagal 
poreikį teikti logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalbą mokiniams.                                                                                 

I.  Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo 
organizavimas
1. Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant Pagrindinio ugdymo (9-10, I-II 
gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo  programą  su Ekologijos ir 
aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais:  
1.1. organizuoti ir įgyvendinti praktinius  kūrybinius gamtamokslinio 
ugdymo projektus; 
1.2. organizuoti gamtamokslinių tyrimų pamokas įgyvendinant savito 
ugdymo sistemą;                                                                                       1.3. į 
bendrojo ugdymo programų turinį integruoti mažiausiai 20 proc. Ekologijos 
ir aplinkos technologijų sampratos ugdymo turinio;             1.4. dalį ugdymo 
proceso (iki 5 proc.) organizuoti kitose edukacinėse erdvėse;
1.5.  vykdyti mokinių gamtamokslinės patirtinės veiklos sklaidą miesto ir 



III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita 
įstaigoje 

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

I.  Neformaliojo švietimo organizavimas
1. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius,  padedant atsiskleisti mokinių 
individuliai raiškai:
1.1. padėti mokinias siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų 
pasirinktose srityse, dalykinėms, ekologinėms, sveikos gyvensenos, eko 
verslo ir kitoms  specialiosioms kompetencijoms ugdyti;
1.2. įgyvendinti gimnazijos pasirinktą ekologijos ir aplinkos technologijų 
ugdymo skyptį,                                                                                           1.3. 
įgyvendinti pasirinktas neformaliojo švietimo kyptis: ekologinę-
aplinkosauginę, sportinę-sveikatinimo ir kūrybinės raiškos,                     1.4. 
įgyvendinti sveikatą stiprinančios mokyklos 5 metų trukmės programą 
„EKO karta“ ir aktyvios mokyklos Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos 
planą,                                                                            1.5. įgyvendinti Kultūros 
paso programas.

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

400 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

1.5.  vykdyti mokinių gamtamokslinės patirtinės veiklos sklaidą miesto ir 
respublikos renginiuose,                                                                           
2. Siekti aukštos ugdymo kokybės.                                                             2.1.  
praktinę tiriamąją veiklą organizuoti universiteto laboratorijose,      2.2. 
teikti įvairią, mokinių poreikius atliepiančią dalykų modulių pasiūlą,                                                                                              
2.3. vykdyti kryptingą pagalbą ir individualias konsultacijas rengiantis 
PUPP, VBE ir planuojant asmeninę karjerą;                                                                                      
3. Teikti kokybišką mokymo(si) pagalbą.                                                 
3.1. organizuoti ir įgyvendinti konsultacijų sistemą „Čia ir dabar“ siekiant 
kompensuoti mokymosi praradimus, atsiradusius dėl COVID-19 
pandemijos, mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir gabiems 
mokiniams;                                                                                  3.2. pagal 
poreikį teikti logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalbą mokiniams.         



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

95 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

80 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 
padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų 
skaičiaus (proc.)

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

65 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

60 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

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.)

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

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

80 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą 
mokinių dalis (proc.)

97 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

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

9 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą 
mokinių dalis (proc.)

96 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 
švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius 
(vnt.)

25 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas
1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines 
komunikacines technologijas.
1.1. taikyti EDUKOS, EMOS, EGZAMINATORIAUS, ETEST.LT  
elektronines mokymosi priemones;
1.2. taikyti skaitmeninį vadovėlių mokymo turinį, 
1.3. naudoti internetines mokymo(si) platformas.
2.  Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos 
organizuojamose veiklose.
2.1. įgyvendinti visą gimnazijos bendruomenę apimančius projektus „EKO 
idėjų mugė“, Sveikatiados iššūkiai, Sveikos mokyklos plano „EKO karta“  
organizuojamos veiklos ir kt.,
2.2. organizuoti paskaitas mokinių tėveliams mokinių adaptacijos, geros 
savijautos ir kt. klausimais,                                                                                          
2.3. sudaryti galimybes mokinių tėveliams dalyvauti gimnazijos savivaldos 
veikloje,                                                                                                                          
2.4. telkti tėvų bendruomenės pastangas organizuojant netradicines 
edukacines veiklas mokiniams (profesijų pristatymai  ir pan.). 

3. Tobulinti vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą dalyvavimą 
ugdymo (-si) procese.
3.1. įgyvendinti lankomumo stebėseną „Visi kartu efektyviai ir išmaniai“,                                                                                             
3.2. sudaryti darbo grupę ir organizuoti sėkmingą šios darbo grupės veiklą 
efektyviam lankomumo stebėsenos sistemos „Visi kartu efektyviai ir 
išmaniai“ įgyvendinimui,                                                                            
3.3. vadovaujantis teisės aktais sudaryti lygias galimybes mokiniams į 
kokybišką ugdymą nuotolinio ugdymo proceso organizavimo metu. 
4. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų 
organizuojamuose renginiuose.
4.1. skatinti mokinius dalyvauti gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniuose 
konkursuose, olimpiadose, konferencijose,
4.2. įgyvendinti tarptautinius projektus, apimančius mokytojų ir mokinių 
bendruomenės narius.

5. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.
5.1. priešmokyklinio ugdymo, 1-12 klasių mokytojams organizuoti 
trumpalaikius ir ilgalaikius visą gimnazijos bendruomenę apimančius 
projektus, skirtus mokinių bendrosioms ir specialiosioms kompetencijoms 



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

94 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

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

10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 
skaičius (vnt.)

2 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Inga 
Žebrauskaitė ir Birutė Krapauskienė 

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

76 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 
įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 9-10 (I-II 
gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.)

76 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

II. Geros savijautos užtikrinimas
1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir 
įtraukiant tėvus.
1.1. užtikrinti, kad visi mokiniai dalyvautų bent vienoje ilgalaikėje 
prevencinėje programoje,
1.2. organizuoti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencinės programos 
FRIENDS įgyvendinimą 1-12 klasių mokiniams,                                                        
1.3. įgyvendinti socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos 
programą  „Antras žingsnis“,                                                                                          
1.4. įgyvendinti tarptautinę ankstyvosios prevencijos  programą „Zipio 
draugai“ , 
1.3. organizuoti klasių mikroklimato tyrimą,                                                                
1.4. organizuoti ilgalaikį projektą „Klasės sėkmės istorija“,                                    
1.5. pagal poreikį teikti socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijas;               
1.6. organizuoti fizinės ir dvasinės sveikatos stiprinimo renginius;                            
1.7. organizuoti atvirą praktinę paskaitą gimnazijos bendruomenei „Nori 
būti laimingas? BŪK“.

projektus, skirtus mokinių bendrosioms ir specialiosioms kompetencijoms 
ugdyti.  

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

80 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

Mokinių, įgijusių atskiros neformaliojo švietimo 
srities, išsilavinimą,  dalis (proc.)

0 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė



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

1 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

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

18 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) 3 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 
Žebrauskaitė

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas
1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų 
saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo.
1.1. baigti įgyvendinti ŠMM priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo 
didinimas“ projektą  Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0003 „Aleksoto bendrojo 
ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“;
1.2. baigti įgyvendinti gimnazijos pastato Bitininkų g. 31 rekonstrukcijos 
projektą.                                                                                                                                   

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

200 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rozvita 
Brazaitienė 

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

75 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

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

90 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 
Krapauskienė

PRITARTA
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos tarybos
2021 m. kovo 29 d. posėdyje
protokolo  Nr. 1.16-(12)-2

VI. Pagrindinio ugdymo I dalies prieinamumas                                                       
1. Vykdyti mokinių priėmimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.              
2. Vykdyti informacinę sklaidą teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                          
VII. Pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas                               
1. Vykdyti mokinių priėmimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.              
2. Vykdyti informacinę sklaidą teisės aktų nustatyta tvarka.     

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  
1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai 
patenkinti vaikų poreikius.
1.1. sistemingai ir nuosekliai organizuoti VGK darbą bendradarbiaujant su 
mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais ir pagalbos specialistais; 
1.2. vykdyti individualios  mokinių pažangos stebėseną, aptarimą bei 
numatyti   atitinkamas pagalbos priemones. 


