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I. ĮVADAS 
 

Kauno r. Raudondvario gimnazija (toliau – gimnazija) yra Kauno rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, vykdanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Adresas – Atgimimo g. 1, Raudondvaris, Kauno rajonas, elektroninis paštas: raudgim1998@gmail.com, 

interneto svetainė www.raudondvaris.lm.lt. Gimnazijos Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus adresas 

– Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno rajonas. 

Gimnazijos 2020–2022 m. strateginis planas parengtas vadovaujantis Kauno rajono 

savivaldybės 2013–2020 m. ir 2021–2027 m. strateginiuose plėtros planuose, Valstybinėje švietimo 

2013–2022 metų strategijoje, Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamais uždaviniais 

švietimui, Raudondvario gimnazijos veiklos ataskaitomis, bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais 

ir rekomendacijomis. 

Gimnazijos strateginį planą rengė direktoriaus 2019-11-20 įsakymu Nr. 1-65-4 sudaryta darbo 

grupė. 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

2.1. 2017–2019 M. STRATEGINIO PLANO ĮVYKDYMAS 

1 Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos. 

Visos gimnazijos bendruomenės veikla buvo orientuota į išsikeltų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. Užtikrintas gimnazijos funkcionavimas, organizuota ugdomoji veikla, teikta švietimo 

pagalba. 

 2018 m. keitėsi gimnazijos administracija, vaiko gerovės komisija, optimizuotas mokytojų 

skaičius (nuo 63 iki 59), atnaujinta dokumentų bazė. 2019 m. dėl mokinių stygiaus nebuvo 

komplektuojama III klasė Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriuje. 

2018 m. mokinių pažangumas padidėjo (nuo 95,9 iki 98,5 proc.), padaugėjo labai gerai 

besimokančių mokinių (nuo 25 iki 39), neliko kartojančių kursą mokinių (nuo 10 iki 0), sumažėjo 

nepatenkinamai besimokančių mokinių (nuo 10 iki 3). 2019 m. mokinių pažangumas išliko beveik 

nepakitęs – 98,2 proc. Pagal atskirą konsultacijų grafiką mokiniams teikiamos visų mokomųjų dalykų 

konsultacijos.  

8 mokiniai mokosi Kauno rajono Talentingų mokinių akademijoje. 

Labai geri valstybinių brandos egzaminų rezultatai (2017 m. –  1 šimto balų įvertinimas (anglų 

kalba); 2018 m. – 7 šimto balų įvertinimai (anglų ir vokiečių kalbų); 2019 m. – 4 šimto balų įvertinimai 

(anglų ir lietuvių kalbų). 

mailto:raudgim1998@gmail.com
http://www.raudondvaris.lm.lt/
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Gimnazija dalyvauja 6, 8 klasių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (mokinių 

pasiekimai yra aukštesni už šalies vidurkį), vykdo „Užsienio kalbų nustatymo lygio III kl.“ testus, 

analizuoja rezultatus ir atsižvelgdama į juos priima sprendimus planuodama veiklą. Gimnazija pirmoji 

rajone pradėjo dalyvauti „Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms“ išbandyme. 

Mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti konkursuose, olimpiadose: 2017–2018 m. m. 

dalykinėse rajono olimpiadose laimėta 17 prizinių vietų, iš jų 7 pirmos; respublikinėse olimpiadose 

laimėta 1 pirma, 1 antra ir 1 trečia vieta; 2018–2019 m. m. daugiau prizinių vietų užimta rajono 

olimpiadose (nuo 17 iki 25), rajono konkursuose (nuo 17 iki 27), respublikos konkursuose (nuo 66 iki 

69), tarptautiniuose konkursuose (nuo 7 iki 10). 

Geri sportiniai pasiekimai, ypač kulkinio šaudymo būrelio: 2018 m. respublikoje laimėta             

12 pirmųjų, 14 antrųjų, 7 trečiosios vietos, tarptautinėse varžybose – 2 pirmosios, 3 trečiosios vietos.          

2019 m. respublikos sportinėse varžybose laimėtos 9 pirmosios, 10 antrųjų, 6 trečiosios vietos. 

2019 m. gerėjo lankomumo rezultatai: praleistų pamokų skaičius sumažėjo (1672 pamokomis 

mažiau nei 2018 m.), nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus, 

sumažėjo (nuo 24,5 iki 21,6 – 2,84 pamokos).  

Dėmesys buvo skiriamas mokinių pritraukimui į gimnaziją, mokinių bei mokytojų motyvavimui 

(„100 dešimtukų“ klubas, mėnesio „Auksinis diplomas“, pažintinės kelionės geriausiems mokiniams bei 

mokytojams, geriausiai klasei), gimnazijos tapatumo jausmo ugdymui.  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai rodo, kad pamokos, veiklos tapo 

šiuolaikiškesnės (taip teigia 70 proc. mokinių). Keitėsi pamokų formos: 2018 m. vykdytos                          

143 edukacinės veiklos muziejuose, kino teatruose, istorinėse vietose, bibliotekose, parodose, 

laboratorijose ir kt. Pamokas savo darbovietėse vedė mokinių tėvai. 2019 m. pradėtas vykdyti projektas 

“Mano klasė – Raudondvaris“, vyko Junior Achievement finansinio raštingumo ir verslumo kūrybinės 

dirbtuvės-mokymai mokiniams, Kauno kolegijos lektorių mokymai „Geografinė informacinė sistema – 

galimybės mokymuisi ir kūrybai“, „Sukonstruok savo idėją“.  

Mokytojai, vadovai, specialistai kėlė kvalifikaciją ugdymo proceso efektyvinimo ir pamokos 

vadybos tobulinimo mokymuose ir seminaruose, dalyvavo kitų mokytojų vedamose atvirose pamokose, 

veiklose. Visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai tobulina kvalifikaciją, mokydamiesi 

virtualiose aplinkose: Pedagogas.lt, Tinklas.lt, Egzaminatorius.lt bei kitose vaizdo mokymų platformose. 

Dalyvauta LL3 projekto „Pozityvi komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ veikloje: direktorė dirbo LL3 

projekto Kauno rajono kūrybinėje komandoje, mokėsi neformaliosiose švietimo lyderystės studijose, 
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dalyvavo 3 užsienio ir 1 šalies stažuotėse, pavaduotoja ugdymui bei viena mokytoja dalyvavo 3 užsienio 

stažuotėse, kurių metu buvo tobulinamos profesinės kompetencijos. 

Dėmesys mokinių mokymosi motyvacijai ir mokinių pasiekimams, iniciatyvų palaikymas, 

sėkmingas dalyvavimas projektinėje bei pilotinėse veiklose tapo gimnazijos kultūros dalimi. 

2 Tikslas. Kurti inovatyvią ugdymo(si) aplinką. 

Parengtas mokyklos pastato rekonstrukcijos ir priestato (aktų salės) statybos techninis projektas 

bei atlikta šio projekto ekspertizė. Atnaujinta mokyklos vidaus vaizdo stebėjimo sistema, išdažyti I 

aukšto koridoriai, suremontuoti 4 tualetai, atliktas lauko vandentiekio kapitalinis remontas, atlikti 

gimnazijos kiemo prieigų renovacijos darbai. Pertvarkyti ir atnaujinti administracijos, pagalbos mokiniui 

specialistų, informacinių technologijų, biologijos, chemijos kabinetai. Įamžinant įžymių raudondvariečių 

kultūros darbuotojų atminimą, įrengtas kompozitoriaus J. Naujalio vardinis muzikos kabinetas. 

Pasirengta mokinių poilsio zonos bei mokytojų kambario įrengimui. 

Gimnazijos tarybai pritarus, sudarytos sąlygos 194 mokiniams įsigyti drabužių spinteles, 

nupirkta 85 vnt. suolų komplektų, pakeista kopijavimo tvarka. Įsigyta naujų mokymo priemonių: 3D 

klasė, 1 interaktyvi lenta, 3 interaktyvūs ekranai, 3 planšetinių kompiuterių įkrovimo-saugojimo 

sistemos, įgarsinimo aparatūra, 30 nešiojamųjų kompiuterių, organizacinė technika. Mokymo priemonių 

bazė, dalyvaujant ES ir LR finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“, atnaujinta už 5 286,49 Eur. Mokymo modernizavimas leido mokytojams aktyviau 

pamokose ir veiklose naudoti IKT.  

Įgyvendintas mokyklos aplinkos atnaujinimo projekto I etapas: pašalinti menkaverčiai krūmai, 

pažeisti medžiai. 

Parengtas EŽŪFKP ir Kauno rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Kauno r. 

Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ (115 000 Eur.) 

Reikalinga gimnazijos pastatų, stadiono renovacija, teritorijos infrastruktūros sutvarkymas, 

kadangi mokymosi aplinkos neatitinka reikalavimų. 

3 Tikslas. Aktyvinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Gimnazija tapo labiau atvira bendruomenei. Daugėja aktyvių tėvų, dalyvaujančių gimnazijos 

veiklose. Gerėja gimnazijos įvaizdis, bendruomenės ir visuomenės informuotumas apie gimnaziją, jos 

veiklą, pasiekimus: pranešimai atnaujintoje gimnazijos interneto svetainėje, gimnazijos FB puslapyje, 

socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. 
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Atnaujintos ir sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys su kitomis institucijomis, socialiniais 

partneriais. Tęstinės veiklos buvo vykdomos bendradarbiaujant su VDU, KTU, ASU, LSMU. 

Pedagoginę praktiką 2018 m. atliko 7 studentai, 2019 m. – 5 studentai. 

25 klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, administracijos atstovai  dalyvavo 

prevencinių „Lions Quest“ programų „Paauglystės kryžkelės“ bei „Raktai į sėkmę“ 25 val. mokymuose 

ir pradėjo įgyvendinti programas visoje gimnazijoje.  

Dalyvavimas projektuose: 5 rajono lygmens projektai – pilotinis naujo mokinių maitinimo 

organizavimo modelio išbandymas, aplinkosauginis projektas „Moksleiviai – bendruomenei“, vaikų 

vasaros poilsio programa „Vasaros spalvos“, vaikų ir jaunimo socializacijos programa, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos programa; 4 respublikiniai projektai – Jaunimo pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, „Lyderių laikas 3“, Integruoto gamtos 

mokslų kurso 5-8 klasėms programos išbandymas, ES finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“; 3 tarptautiniai projektai – DOFE apdovanojimų programa, parengti ir laimėti 

2 tarptautiniai „Erasmus+“ projektai už 62 665 Eur. („Mes sveikesni – mes išmanesni“, „Jaunimas ant 

paveldo kelio“).  

Gimnazijos bendruomenę subūrė renginiai: šeimų orientacinės varžybos, šeimų sporto šventė, 

Amatų diena, Rugsėjo Pirmosios šventė, Karnavalas, Gimnazijos Jubiliejaus šventė, krepšinio turnyras 

,,Mandarinas“, tinklinio turnyrai „Raudė”, „Šerkšnas”. Gimnazijos tradicija – respublikinis Vlado 

Dautarto prozos konkursas, kuriame buvo pristatyti 78 darbai.  

Be tradicinių renginių gimnazijoje vyko renginiai: „Ištiesk gerumo ranką“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, „Gelbėkime vaikus“, „Proto mūšiai“, filmų vakarai, ,,Savaitė be patyčių“ ir kt. Per akciją 

,,Atverkime širdis“ kartu su raudondvariečių bendruomene Mokinių taryba surengė labdaros-paramos 

koncertus, aplankyta senelių ir vaikų globos namai, gyvūnų prieglaudos. 

Aktyviai bendradarbiauta su Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradine mokykla, 

Raudondvario bendruomene, Raudondvario kultūros centru, organizuojant Mažosios kultūros sostinės  

renginius.  
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2.2. SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

Geri ugdymo(si) rezultatai. 

Aukšta mokytojų kvalifikacija. 

Geras gimnazijos mikroklimatas. 

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos ir kultūra. 

Gimnazijos ryšiai su vietos bendruomenės 

įstaigomis. 

Mokinių skatinimo sistema. 

Didėja geranoriškas tėvų ir gimnazijos 

bendradarbiavimas. 

Efektyvus dalyvavimas programose, 

projektuose, tyrimuose. 

Ugdymosi aplinkos nerenovuotos, nepatrauklios, 

neatitinka šiuolaikiniam ugdymui keliamų 

reikalavimų. 

Nesudarytos kokybiškos darbo sąlygos 

mokytojams, specialistams. 

Nepakankama švietimo pagalba. 

Nepakankamai geras vidurinio ugdymo 

programos mokinių lankomumas. 

Nepilnai išnaudojamos IKT bazės galimybės. 

Nenuosekli prevencinė veikla. 

 

Galimybės Grėsmės 

Mokinių kultūrinės – pažintinės veiklos 

įvairinimas, naudojant Kultūros pasą. 

Edukacinės veiklos netradicinėse erdvėse. 

Pilno spec. pedagogo etato įvedimas, siekiant 

tenkinti spec. poreikių mokinių poreikius. 

Bendradarbiavimo sutartys, projektai, 

programos. 

Naujų bendradarbiavimo formų su tėvais 

paieška. 

Gimnazijos įvaizdžio gerinimas. 

Nepakankamas gimnazijos aplinkos 

finansavimas. 

Naujų technologijų stoka. 

Pedagogiškai apleistų mokinių skaičiaus augimą 

lemia tėvystės įgūdžių stoka. 

Neaiški Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus 

perspektyva. 
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III. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

3.1. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI 

 

Misija  

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris leistų tobulinti savo gebėjimus, siekti 

savarankiškumo, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu ir užtikrinti aktyvų dalyvavimą 

socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. 

 

Vizija 

Kauno r. Raudondvario gimnazija – sumani gimnazija, jungianti kūrybiškai besimokančią 

bendruomenę aktyviai ir sėkmingai veiklai. 

 

Sumanios gimnazijos bendruomenės vertybės: 

 Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, 

naujovėms. 

 Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas 

galimybes sėkmei kurti. 

 Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo 

aplinka, bendruomene, kraštu, šalimi. 

 

Prioritetai: 

 Kokybiško ir darnaus ugdymo(si) proceso užtikrinimas. 

 Konstruktyviai sąveikaujančios bendruomenės kūrimas.  

 Gimnazijos edukacinių veiklų ir ugdymo aplinkų modernizavimas. 
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3.2. STRATEGIJOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

1. KOKYBIŠKO IR DARNAUS UGDYMO(SI) 

PROCESO UŽTIKRINIMAS. 

1.1. Pagerinti skirtingus ugdymosi 

poreikius turinčių mokinių ugdymąsi. 
 

1.2. Kurti mokinių ugdymąsi bei 

kompetencijų formavimąsi skatinančią 

aplinką. 
 

2. KONSTRUKTYVIAI SĄVEIKAUJANČIOS 

BENDRUOMENĖS KŪRIMAS. 

2.1. Skatinti įgalinančiąją 

lyderystę. 

2.2. Užtikrinti 

mokymąsi su kitais ir 

iš kitų. 

2.3. Plėtoti dialogo ir 

susitarimų kultūrą. 

3. GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ VEIKLŲ IR 

UGDYMO APLINKŲ MODERNIZAVIMAS. 

3.1. Būti socialiai atviriems gimnazijos 

bendruomenės poreikiams. 

3.2. Formuoti naujos kokybės mokymo 

ir ugdymo aplinkas. 

 
 



 
3.3. PRIORITETŲ, TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

1 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO IR DARNAUS UGDYMO(SI) PROCESO UŽTIKRINIMAS. 

 

1.1. Tikslas. Pagerinti skirtingus ugdymosi poreikius turinčių mokinių ugdymąsi. 

1.1.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo turinio planavimą, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius. 

 

1.1.2. Uždavinys. Siekti nuolatinės asmeninės mokinio pažangos. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Sukurti veiksmingą konsultavimo 

sistemą. 

Veikia konsultavimo sistema, skirta 

mokiniams, ilgiau nelankiusiems 

gimnaziją bei turintiems mokymosi 

sunkumų. 

Iki 2022 m. Dalykų mokytojai Mokymo lėšos 

2. Tobulinti gimnazijos Mokinių 

pasiekimų vertinimo, pažangos 

matavimo ir fiksavimo sistemą. 

85 proc. mokinių fiksuoja ir analizuoja 

savo individualią pažangą. 

Iki 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Diegti inovatyvias ugdymo turinio 

planavimo formas. 

Inovatyvios ugdymo turinio planavimo 

formos skatina reflektuoti ugdymo 

procesą ir koreguoti darbą, derinant 

ugdymo procesą su kitais mokytojais. 

Iki 2022 m. Dalykų mokytojai Mokymo lėšos 

2. Ugdymo turinį pritaikyti socialinei 

kultūrinei aplinkai. 

70 proc. mokinių pritaria teiginiui, kad 

ugdymo turinys pritaikytas socialinei 

kultūrinei aplinkai. 

Iki 2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Įvairinti modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlą. 

Parengtos ne mažiau kaip 4 naujos 

programos didina pasirinkimo galimybes. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokymo lėšos 

4. Organizuoti praktikumus 

mokytojams, vykdant savitarpio 

pagalbos modelį „Kolega – 

kolegai“. 

80 proc. mokytojų dalyvauja 

praktikumuose ir taiko įgytas žinias 

praktikoje. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3. Efektyvinti mokinių mokymosi 

krūvių mažinimo sistemą. 

Derinamos namų darbų užduočių apimtys, 

sudaromi kontrolinių, rašomųjų darbų 

grafikai, stebimas mokinių mokymosi 

krūvis.  

Iki 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Teikti kompleksinę pagalbą naujai į 

gimnaziją atvykusiems mokiniams. 

90 proc. naujai atvykusiųjų mokinių 

teigiamai atsiliepia apie jiems teikiamą 

pagalbą ir dėmesį. 

Iki 2022 m. Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.2. Tikslas. Kurti mokinių ugdymąsi bei kompetencijų formavimąsi skatinančią aplinką. 

1.2.1. Uždavinys. Siekti profesionalaus mokinių poreikių atpažinimo, problemų identifikavimo ir savalaikio reikalingų sprendimų priėmimo 

dermės. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Atlikti gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

patikrą bei jų atnaujinimą. 

Atnaujinta 100 proc. gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų. 

Iki 2022 m. Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Organizuoti mokytojų didaktinių 

kompetencijų kėlimo renginius. 

Organizuoti ne mažiau kaip 6 renginiai. 

90 proc. mokytojų renginiuose įgytas 

žinias taikys kasdienėje veikloje. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokymo lėšos 

3. Efektyvinti Vaiko gerovės 

komisijos darbą, skiriant didesnį 

dėmesį mokinių lankomumo 

problemoms spręsti. 

Nepateisintų  pamokų skaičiaus, 

tenkančio vienam mokiniui, sumažėjimas 

25 proc. 

Iki 2022 m. Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.2.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas ugdytis aukštesniųjų gebėjimų mokiniams. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Skatinti mokinius dalyvauti 

gimnazijos, rajono, respublikos, 

tarptautiniuose projektuose, 

konkursuose, olimpiadose. 

10 proc. padidėjęs dalyvavusių mokinių 

skaičius. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokymo lėšos 

2. Sudaryti sąlygas gabiems sportui, 

menui mokiniams naudotis 

gimnazijos materialine baze jiems 

tinkamu laiku. 

90 proc. mokinių, gabių sportui, menui, 

teigia, kad jiems sudaromos sąlygos 

naudotis gimnazijos materialine baze 

pagal jų poreikius. 

Iki 2022 m. Direktorius Aplinkos lėšos 
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1.2.3. Uždavinys. Efektyvinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir socialinės integracijos veiklą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Atnaujinti mokytojų specialiosios 

pedagogikos žinias. 

100 proc. mokytojų bus išklausę 

specialiosios pedagogikos kursus. 

 

Iki 2022m.  Direktorius Mokymo lėšos 

2. Plėsti pagalbos mokiniui specialistų 

teikiamų paslaugų spektrą. 

Pagalbos mokiniui specialistai teikia 

profesinio orientavimo, asmens galių 

plėtojimo, sveikatingumo, namų darbų 

ruošos priežiūros paslaugas. 

Iki 2022 m. Administracija Aplinkos, 

projektų lėšos 

 

2 PRIORITETAS. KONSTRUKTYVIAI SĄVEIKAUJANČIOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS.  

 

2.1. Tikslas. Skatinti įgalinančiąją lyderystę. 

2.1.1. Uždavinys. Sudaryti galimybes bendruomenės saviraiškiam dalyvavimui gimnazijos gyvenime. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Stiprinti gimnazijos savivaldos 

institucijų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

Kasmet pravesti 3 bendri renginiai plėtos 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas, demokratiškumo idėjas. 

 

Iki 2022 m. Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Organizuoti savanorystės tinklą 

gimnazijoje. 

Veikia gimnazijos bendruomenės narių 

poreikius tenkinantis savanorystės tinklas. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Projektų, rėmėjų 

lėšos 

3. Organizuoti inovatyvų tėvų 

pedagoginį, psichologinį švietimą ir 

kitokį informavimą. 

90 proc. tėvų patenkinti jų švietimu, 

tobulėjimui sudarytomis galimybėmis. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Mokymo, 

projektų, rėmėjų 

lėšos 

4. Atnaujinti tėvų saviugdos klubo 

veiklą. 

20 aktyvių tėvų dalyvauja klubo veikloje, 

dalinasi patirtimi. 

 

Iki 2021 m. Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 
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2.1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas gimnazijos bendruomenei kurti savitą gimnaziją, kuriant jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Puoselėti tradicinius gimnazijos 

renginius, kurti naujas tradicijas.  

Vedami tradiciniai gimnazijos renginiai. 

Kasmet diegiamos 2 naujos veiklos. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Rėmėjų, spec. 

lėšos 

2. Vykdyti neformaliojo švietimo 

programų pasiūlos bei veiklos 

sklaidą. 

90 proc. mokinių bei tėvų teigiamai 

atsiliepia apie informacijos prieinamumą. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam  

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Kūrybiškai įrengti bendrąsias vidaus 

erdves. 

Įrengtos 3 savitos erdvės tenkina 

gimnazijos bendruomenės narių darbo ir 

poilsio poreikius. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Rėmėjų, spec. 

lėšos 

4.  Įgyvendinti projektą „Mano klasė –

Raudondvaris“ 

100 proc. mokinių dalyvavo projekto 

veiklose, ugdančiose mokinių socialinę 

kompetenciją bei pilietiškumą. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2. Tikslas. Užtikrinti mokymąsi su kitais ir iš kitų. 

2.2.1.Uždavinys. Puoselėti mokymosi kultūrą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Dalyvauti švietimo veiklos 

organizavimą bei priežiūrą 

vykdančių institucijų pilotiniuose 

projektuose. 

Ne mažiau kaip 1 vykdomas projektas 

kasmet. 

Naujų idėjų sklaida gimnazijoje. 

Iki 2022 m. Administracija Projektų lėšos 

2. Taikyti inovatyvius dalijimosi 

patirtimi būdus. 

Ne mažiau kaip 4 veiklos per metus. 

80 proc. dalyvių atsiliepė teigiamai bei 

pritaikė naują patirtį savo veiklose.  

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Inicijuoti Besimokančių mokyklų 

tinklo įkūrimą.  

 

Ne mažiau kaip 3 kasmet vykdomi 

projektai. Į tinklą įtrauktos Raudondvario 

Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė, 

Kulautuvos pagrindinė mokyklos, 

Vilkijos ir Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijos.  

Iki 2022 m. Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 
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4. Bendradarbiauti su Trečiojo 

amžiaus universiteto Raudondvario 

fakultetų bendruomene. 

Ne mažiau kaip 3 kasmet vykdomos 

veiklos, ugdančios toleranciją bei 

puoselėjančios kartų ryšį. 

  

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2.2. Uždavinys. Atrasti įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Pedagoginės priežiūros sistemą 

integruoti į vertinimo, vidaus 

įsivertinimo procesus. 

 

70 proc. mokytojų, specialistų teigia, kad 

optimizuotos šios srities veiklos. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Kelti mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikaciją, įgalinant 

juos dirbti  mokymosi konsultantais, 

profesijos patarėjais, mediatoriais, 

andragogais. 

 

100 proc. mokytojų, specialistų patobulins 

savo kompetencijas. 

Iki 2022 m. Administracija Mokymo, 

projektų lėšos 

3.  Dalintis profesine patirtimi apie 

darbą su vaikais iš kitokios 

socialinės ir kultūrinės aplinkos. 

 

Ne mažiau kaip 3 patirtinio mokymosi 

renginiai. 

Gimnazijos mikroklimato vertinimo 

rodiklis „Tarpasmeniniai santykiai. 

Bendruomenės narių tarpusavio pagalba“ 

vertinamas – gerai. 

Iki 2022 m. Metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Skatinti mokytojus taikyti 

inovatyvius būdus, teikiant 

pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų 

tėvams. 

80 proc. mokinių, jų tėvų, mokytojų  

atsiliepia teigiamai apie inovatyvių būdų 

naudą. 

Gerosios patirties sklaida. 

Iki 2022 m. Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Organizuoti studentų pedagoginę 

praktiką gimnazijoje. 

Ne mažiau kaip 2 studentai bei 2 

mokytojai-mentoriai kasmet vykdo naujų 

pedagoginių idėjų sklaidą gimnazijoje.   

Iki 2022 m. Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 
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2.3. Tikslas. Plėtoti dialogo ir susitarimų kultūrą. 

2.3.1. Uždavinys. Puoselėti pozityvias nuostatas bei stiprinti gimnazijos reprezentacinį įvaizdį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Parengti ir kryptingai vykdyti 

gimnazijos įvaizdžio gerinimo 

veiksmų planą. 

 Ne mažiau kaip 90 proc. Raudondvario 

seniūnijos bendruomenės narių teigia 

žinantys apie gimnazijos veiklą ir 

pasiekimus.  

95 proc. Raudondvario pradinių klasių 

mokinių renkasi tolimesnį mokymąsi 

gimnazijoje. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam  

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Atnaujinti reprezentacinę 

gimnazijos simboliką. 

Nauja gimnazijos simbolika: logotipas, 

vėliava, reklaminė atributika. 

Atnaujinta gimnazijos mokinių uniforma. 

Iki 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Organizuoti bendras valstybinių 

švenčių ir atmintinų dienų 

paminėjimo programas kartu su 

Raudondvario kultūros centru bei 

Kulautuvos laisvalaikio sale, 

Raudondvario bei Kulautuvos 

seniūnijomis. 

Ne mažiau kaip 3 bendros programos per 

metus. 

Plėtojama bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencija, 

ugdomas pilietiškumas. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Organizuoti bendruomenės narių 

švietimą apie pozityvių nuostatų, 

pozityvaus elgesio įtaką gyvenimo 

kokybei.  

Ne mažiau kaip 2 švietėjiški renginiai per 

metus.  

Bendruomenės nariai įgis žinių apie 

psichologinę sveikatą. 

 

Iki 2022 m. Psichologas 

 

Projektų, rėmėjų 

lėšos 

 

2.3.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią socialinę ir emocinę aplinką gimnazijoje. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Diegti prevencines LIONS QUEST 

programas: „Paauglystės 

kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“. 

Visose klasėse vedami programų 

užsiėmimai sudaro prielaidas geram klasių 

mikroklimatui. 

 

Iki 2021 m. Klasių vadovai  Mokymo, 

projekto lėšos 
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2. Vertinti gimnazijos bei klasių 

mikroklimatą. 

85 proc. respondentų mikroklimatą vertins 

gerai ir labai gerai. 

Iki 2022 m. Psichologas 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Surengti mokymus apie socialinį ir 

emocinį ugdymą. 

100 proc. mokytojų patobulins SEU 

kompetencijas. 

 

Iki 2022 m. Direktorius Mokymo lėšos 

4. Sukurti klasių auklėtojų efektyvios 

veiklos sistemą. 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokinių bei tėvų 

teigia, kad visi klasių auklėtojai, dirbdami 

su auklėtiniais, tėvais, taiko vieningus 

reikalavimus bei nuostatas.  

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Vykdyti mokytojų ir mokinių 

bendravimą ir bendradarbiavimą 

skatinančias socialines akcijas.  

Ne mažiau kaip 1 akcija kasmet. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių bei 

mokytojų teigia, kad akcijos pagerino 

socialinę ir emocinę aplinką.  

 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Psichologas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

6. Vykdyti prevencines, socializacijos, 

vaikų vasaros poilsio programas, 

sveikatinimo projektus. 

Ne mažiau kaip 3 programos, projektai 

kasmet. 

70 proc. dalyvių teigiamai atsiliepia apie 

projektų veiklas. 

Iki 2022 m. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Projektų lėšos 

 

3. PRIORITETAS. GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ VEIKLŲ IR UGDYMO APLINKŲ MODERNIZAVIMAS. 

 

3.1 Tikslas. Būti socialiai atviriems gimnazijos bendruomenės poreikiams. 

3.1.1. Uždavinys. Plėtoti gimnazijos tinklaveiką. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Atnaujinti partnerystės ir 

bendradarbiavimo sutartis, ieškoti 

naujų socialinių bei institucinių 

partnerių. 

Gimnazijos bendruomenės poreikius 

atitinkanti partnerystės sistema: 

atnaujintos visos bendradarbiavimo 

sutartys, kasmet pasirašomos ne mažiau 

kaip 3 sutartys su naujais partneriais. 

Iki 2022 m. Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Suburti buvusius mokyklos 

mokinius mecenatystei vardan 

gimnazijos.  

Mecenatystės veikloje dalyvauja ne 

mažiau kaip 20 žmonių, vykdomos ne 

mažiau kaip 3 veiklos per metus.  

Iki 2022 m. Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 
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3. Organizuoti gimnazijos meno 

mėgėjų veiklos sklaidą. 

Meno mėgėjai dalyvauja ne mažiau kaip 5 

konkursuose, festivaliuose, koncertuose, 

parodose kasmet. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam   

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose. 

Vykdomas ne mažiau kaip 1 projektas 

kasmet.  

Iki 2022 m. Direktorius Projektų lėšos 

 

3.1.2. Uždavinys. Plėtoti tarpdalykinį kūrybinį procesą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Parengti projektų ciklus pagal 

amžiaus grupes, kurie padėtų 

integruoti pamokose įgytas žinias, 

jas kūrybiškai diegti pasirinktuose 

projektuose. 

 

Ugdymo turinio priartinimas prie mokinių 

amžiaus, patirties. 

Parengti projektai: kasmet po 2 projektus 

5–8, I–II, III–IV kl. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokymo, 

projektų lėšos 

2. Vykdyti sociokultūrinį ir 

tarpdalykinį integravimą. 

Kasmet parengtos ne mažiau kaip 4 

tarpdalykinės integruotos programos 

plėtoja mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimo kompetenciją. 

 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Mokymo, 

projektų lėšos 

3. Parengti ir pravesti kiekvieno 

mokymosi dalyko veiklas 

netradicinėse erdvėse. 

Kiekvienas mokytojas kasmet kiekvienoje 

klasėje veda po 2 veiklas netradicinėse 

erdvėse. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam  

švietimui 

Mokymo, 

rėmėjų, projektų 

lėšos 

 

3.2. Tikslas. Formuoti naujos kokybės mokymo ir ugdymo aplinkas. 

3.2.1. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo aplinkas naujomis mokymo technologijomis. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Turtinti edukacines aplinkas, 

įsigyjant modernių mokymo 

priemonių, atnaujinant mokinių 

tyrinėjimams, eksperimentams, 

patirtiniam mokymui skirtą bazę. 

Ne mažiau kaip 2 000 Eur. kasmet 

skiriama bazės atnaujinimui. 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokinių teigia, 

kad mokymo(si) veiklos gimnazijoje tapo 

įdomesnės, turiningesnės. 

Iki 2022 m. Administracija Mokymo, 

aplinkos, 

projektų lėšos 
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2. Organizuoti mokytojų dalyvavimą 

IT parodose, pristatymuose, atvirose 

veiklose. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

dalyvavo parodose, pristatymuose, 

atvirose veiklose bei įgytas žinias pritaikė 

savo darbe. 

Iki 2022 m. Direktorius  Mokymo, 

projektų lėšos 

3. Įrengti interaktyviomis 

priemonėmis  aprūpintus 

informacinių technologijų, 

biologijos, chemijos, istorijos, 

geografijos, kalbų kabinetus. 

Įrengti ne mažiau kaip 5 kabinetai, 

aprūpinti interaktyviomis priemonėmis. 

Pagerintos mokymo(si) sąlygos teigiamai 

veikia mokinių pasiekimus. 

Iki 2022 m. Direktorius 

IT specialistas 

Mokymo, 

aplinkos,  

projektų lėšos 

4. Modernizuoti pamoką naudojant IT: 

racionaliai naudoti IT mokymo(si) 

priemones, mokymosi platformas. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų,  

80 proc. mokinių teigia, kad pamokose 

naudoja skaitmenines priemones.  

Iki 2022 m. Dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Įsigyti modernią sporto renginių 

organizavimo įrangą. 

Įsigyta moderni sporto renginių 

organizavimui reikalinga įranga: 

švieslentė, taktinės lentos, sekundmačiai, 

intervaliniai laikmačiai, žingsniamačiai. 

Iki 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas  

ūkio reikalams 

 

Rėmėjų, spec. 

lėšos 

 

3.2.2. Uždavinys. Sutvarkyti gimnazijos ugdymo aplinkas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Terminas Atsakingas  Lėšos  

1. Tęsti darbus, susijusius su 

gimnazijos pastato renovacija, lauko 

aikštyno prieigų, stadiono 

atnaujinimu. 

Parengtas bendras pastato renovacijos, 

lauko aikštynų prieigų, stadiono bei 

infrastruktūros atnaujinimo projektas. 

Įgyvendintas I etapas. 

 

Iki 2022 m. Direktorius Aplinkos, 

projektų lėšos 

2. Parengti ir įgyvendinti aplinkos 

atnaujinimo projektą. 

 

Įgyvendintas projektas.  

Aplinkos infrastruktūra funkcionali bei 

estetiška. 

Iki 2022 m. Direktorius Projekto lėšos 

3. Racionaliau išnaudoti gimnazijos 

erdves socialiniams ir kultūriniams 

renginiams bei mokinių projektinių, 

kūrybinių darbų pristatymui. 

 

Ne mažiau kaip 4 renginiai kasmet. 

Skatinamas mokinių ir mokytojų 

kūrybiškumas. Efektyviai panaudojamos 

patalpos bei edukacinės erdvės. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

švietimui 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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4. Įrengti aktyvaus bei pasyvaus 

poilsio, triukšmo bei tylos zonas 

mokiniams, poilsio kambarį 

mokytojams, darbuotojams. 

 

Naujai įrengtos ne mažiau kaip 3 erdvės 

bei 2 poilsio kambariai mokytojams, 

darbuotojams tenkina gimnazijos 

bendruomenės narių darbo ir poilsio 

poreikius. 

Iki 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Aplinkos, spec. 

lėšos 

 
IV. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

4.1. Strateginio Kauno r. Raudondvario gimnazijos plano įgyvendinimo priežiūros struktūra: 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro: 

 Pirmininkas – gimnazijos tarybos pirmininkas. 

 Nariai: 2 pedagogai, 1 mokinių atstovas, 1 mokinių tėvų atstovas. 

4.2. Plano įgyvendinimo priežiūros procesas.  

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio plano kūrimo grupė pristato      

gimnazijos strateginį planą Gimnazijos tarybos susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, 

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus ir pageidavimus. 

Gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar gimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius 

veiklos planus. 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja gimnazijos strateginį planą, teikia įgyvendinimo priežiūros grupei ir 

planas yra pratęsiamas. 

4.3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė. 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja 2 kartus per metus. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 

kiekvienais metais gruodžio mėnesį ir aptariama Gimnazijos tarybos posėdyje.  
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Analizės duomenys fiksuojami lentelėje „Strateginių tikslų pasiekimo analizė“: 

Tikslas: 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 

Uždavinys 1    

Uždavinys 2    

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 

 

_________________________________________ 


