
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.
Įtraukiajame ugdyme dalyvaujančių mokinių 

skaičius
20 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 2022-2024 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiama 

reikšmė
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)
213,36

Direktorius

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)
7,45

Direktorius

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)
40

Direktorius

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)
5

Direktorius

Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius 

(vnt.)
4

Direktorius

Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų 

skaičius (vnt.)
1

Direktorius

Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų 

skaičius (vnt.)
4

Direktorius

PATVIRTINTA

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus  

direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. V-158

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO  

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS

          

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

724,3 tūkst. eurų, iš jų:  darbo užmokesčiui – 457,2 tūkst. eurų; turtui – 90,9 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo 

paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą"

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas. 

1. Neviršijamas didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal patvirtintus 

pareigybių normatyvų sąrašus, užtikrinama nepedagoginių pareigybių 

atitiktis savivaldybės tarybos sprendimų nuostatoms.           

2. Organizuoti trūkstamų specialistų, atitinkančių kvalifikacinius 

reikalavimus pareigybei, paiešką. 

3. Tobulinama darbuotojų skatinimo sistema:

3.1. Individualių pokalbių su kiekvienu darbuotoju, susitariant dėl 

svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų, organizavimas mokslo metų 

pabaigoje.

3.2. Esant galimybei, finansiškai skatinami labai gerai dirbantys 

darbuotojai.



Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)
0,1

Direktorius

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos 

nariui (vnt.)
127

Direktorius

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui 

mokinių skaičius (vnt.)
1

Direktorius

Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius 

(vnt.)
3

Direktorius

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) 7 Direktorius

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) 200
Direktorius

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)
173

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo 

kompetencijas, dalis (proc.)
50

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam 

pedagogui, skaičius (vnt.)
5

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(Eur) 87,99

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įstaigos metinis biudžetas (Eur)
4445667,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)
724250,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Lėšos ugdymui (Eur)
3707417,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam 

bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (eur)
4445667,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(Eur)               
14000,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų 

likutis (Eur)                              
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Gauta parama pinigais (Eur)
16000,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.) 
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų lėšų suma (Eur)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio 

finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)
0,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

I. Personalo valdymas. 

1. Neviršijamas didžiausias leistinas pareigybių skaičius pagal patvirtintus 

pareigybių normatyvų sąrašus, užtikrinama nepedagoginių pareigybių 

atitiktis savivaldybės tarybos sprendimų nuostatoms.           

2. Organizuoti trūkstamų specialistų, atitinkančių kvalifikacinius 

reikalavimus pareigybei, paiešką. 

3. Tobulinama darbuotojų skatinimo sistema:

3.1. Individualių pokalbių su kiekvienu darbuotoju, susitariant dėl 

svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų, organizavimas mokslo metų 

pabaigoje.

3.2. Esant galimybei, finansiškai skatinami labai gerai dirbantys 

darbuotojai.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Atliekamas kvalifikacijos tobulinimo prioritetų tyrimas 2022 m. 

2. Organizuojami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai pagal 

licėjaus veiklos prioritetus. 

3. Gamtos mokslų, technologijų, matematikos mokytojai bent kartą per 

metus dalyvauja STEAM mokymuose. 

4. Mokytojai per metus tobulina kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas. 

5. Organizuojami metodiniai renginiai, siekiant gerosios patirties sklaidos. 

Finansai

I. Gautos lėšos:

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo 

sistemą.        

2. Išnuomojamos valgyklos patalpos su įranga maitinimo paslaugų 

teikėjams.

3. 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos naudojamos 

švietimo, mokslo ir kituose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis 

pripažįstamose srityse.                                                  

4. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių 

finansinių išteklių šaltinių.                                                                                 

5. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.



Metinės įstaigos išlaidos (Eur)
4445667,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)
4445667,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)
4041148,00

Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)
457187,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo 

užmokesčiui (Eur)
3583961,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms 

įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)
58426,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (Eur)
117187,20 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (Eur)
10000,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (Eur)
4580,80 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (Eur)
14905,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms 

(Eur)
0,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) 99253,18 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) 0,00 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai 724250,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos 

išlaidoms (Eur)
724250,53 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų 

metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)
14000,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų 

metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)
14000,0 Direktorius, Laura Rapalienė, administratorė

Turtas 

Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)
13335,46

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

15136,01

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)
879,45

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui 

(kv. m.)
8

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi 

inžineriniai statiniai (ob. sk.)
26

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)
157,3

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)
157,3

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

0

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

II. Išlaidos:

1. Užtikrinamas racionalus finansinių išteklių panaudojimas.

1.1. parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas (esant 

poreikiui).

3. Parengtas metinis viešųjų pirkimų planas:

3.1. vedama viešųjų pirkimų apskaita.

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1. Tikslingai naudojamas turtas:

1.1. sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 

lyginamoji analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai metų pabaigoje dėl racionalesnio 

išteklių naudojimo.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą:

2.1. sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių 

išteklių sunaudojimą, sąnaudas.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą:

3.1. atlikta patalpų apžiūra.



Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

0

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)
193,09

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)
0

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji 

automobiliai (vnt.) 0
Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) 0
Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.) 0
Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)
1

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo 

programą, skaičius (žm. sk.)
337

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, 

ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius 

(žm. sk.).
0

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, 

ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius 

(žm. sk.). 0

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius 

(vnt.) 75

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių  skaičius  

(vnt.) 3

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (vnt.)
920

                                                  

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, 

besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).
9

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

5-8 klasėse elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 

mokinių skaičius (žm. sk.).

0

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius 

(vnt.) 89
Neringa Jasaitienė, raštvedė

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius  

(vnt.) 50

Neringa Jasaitienė, raštvedė

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1. Tikslingai naudojamas turtas:

1.1. sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 

lyginamoji analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai metų pabaigoje dėl racionalesnio 

išteklių naudojimo.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą:

2.1. sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių 

išteklių sunaudojimą, sąnaudas.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą:

3.1. atlikta patalpų apžiūra.

II. Kilnojamo turto valdymas

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

I. Pradinio ugdymo organizavimas:                             

1. Mokinių dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros testavimuose:                                                                                                   

                                                                                          

1.1. rezultatai panaudojami mokinių ugdymo(si) poreikių nustatymui.           

1.2. Pagerėję mokinių skaitmeninio raštingumo, testų atlikimo įgūdžiai.

2. Mokiniai teorinius įgūdžius pritaiko praktinėse veiklose.   

3. Užtikrinama dalį mokymosi proceso elektroninėje erdvėje, užsakant 

EMA aplinkas mokytojams ir mokiniams. 

II. Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas:                               

1. Mokinių motyvavimas dalyvauti įvairiuose NŠA ir kitų institucijų 

organizuojamose elektroniniuose konkursuose, patikrose, olimpiadose:    

1.1. rezultatai panaudojami mokinių ugdymo(si) poreikių nustatymui,         

1.2. panaudojamos skaitmeninio ugdymo turinio galimybės 

diferencijavimui.        

1.3. gerėjanti mokinių mokymosi motyvacija ir gebėjimai įsivertinti.

2. Matematikos ir gamtos mokslų pamokokose paveikiai panaudojamos 

virtualios ugdymosi aplinkos:                                                                         

2.1. taikomos inovatyvios mokymo(si) priemonės pamokose,      

2.2. didinamas ugdymo proceso ptrauklumas,

2.3. mokiniai teorinius įgūdžius pritaiko ir virtualiose, ir praktinėse 

veiklose,   

2.4 gerėjanti mokinių mokymosi rezultatų kokybė.



Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) 

klasėse, skaičius (žm. sk.) 300
Neringa Jasaitienė, raštvedė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius 

(žm. sk.).
5

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, 

besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėse, skaičius 

(žm. sk.).
0

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

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

klasėse, skaičius (žm. sk.) 260

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, 

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

skaičius (žm. sk.). 2

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                 

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius 

(vnt.) 15
Neringa Jasaitienė, raštvedė

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius  

(vnt.) 2

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius 

(vnt.) 2
Neringa Jasaitienė, raštvedė

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius  

(vnt.) 2

Neringa Jasaitienė, raštvedė

 Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą 

ir padariusių individualią pažangą, dalis (proc.)
98

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

padariusių pažangą, dalis  (proc.)
100

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

2 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) 90

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                     

2 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
90

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

2 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) 85

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

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

organizavimas:

1. Gerės baigiamųjų klasių (II ir IV gimnazijos klasių) mokinių pasiekimai:

1.1. didės abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų egzaminą 

skaičiaus,

1.2. didės mokinių, išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais, dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus, 1.3. didės 

bendrojo ir inžinerinio ugdymo pasirenkiamųjų dalykų (modulių) skaičius.                                                             

                                                           

1.4. inžinerinės praktikos poreikių tenkinimas bus optimalus.

2. Pagalbos mokiniui (konsultavimo) sistemos efektyvinimas: 

3.1. nuotolinės konsultacijos mokiniams patogiu laiku,

3.2. Įtraukioji kontaktinė dalykinė mokytojų pagalba.  

3. Karjeros planavimas:

3.1. renginių ir konsultacijų karjeros klausimais organizavimas ir 

vykdymas.

3.2. III gimnazijos klasių mokinių inžinerinės praktikos organizavimas. 3.3. 

renginių organzavimas su įvairiais specialistais. 3.4. organizuojama 

mandatinės komisijos veikla visiems II gimnazijos klasių mokiniams.                                                                                            

                                                                               

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Gerų ugdymo (-si) rezultatų užtikrinimas:

1. Siekti mokinio asmeninės pažangos, panaudojant informacines 

komunikacines technologijas.

2. Sudaryti sąlygų individualioms ir grupinėms konsultacijoms.

3. Siekti specialistų bendradarbiavimo siekiant aukštesnių ugdymo(si) 

rezultatų.

4. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose.

5. Organizuoti Tėvų dienas.

6. Tobulinti pamokų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą dalyvavimą 

ugdymo(-si) procese.

7. Vykdyti lankomumo stebėseną ir savalaikį mokinių tėvų/globėjų 

informavimą.

8. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamuose renginiuose.

9. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.



4 klasės mokinių, pasiekusių matematikos  pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
85

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                     

4 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo  pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
85

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                    

4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
85

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

4 klasės mokinių, turinčių nepatenkinamą mokymosi 

lygį, dalis (proc.)
2

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                         

                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                      

6 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) 75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

6 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

6 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

6 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

8 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) 70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

8 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

8 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis (proc.)
70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                           

I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių teigiamus 

metinius įvertinimus, dalis (proc.) 99

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I. Gerų ugdymo (-si) rezultatų užtikrinimas:

1. Siekti mokinio asmeninės pažangos, panaudojant informacines 

komunikacines technologijas.

2. Sudaryti sąlygų individualioms ir grupinėms konsultacijoms.

3. Siekti specialistų bendradarbiavimo siekiant aukštesnių ugdymo(si) 

rezultatų.

4. Skatinti aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose.

5. Organizuoti Tėvų dienas.

6. Tobulinti pamokų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą dalyvavimą 

ugdymo(-si) procese.

7. Vykdyti lankomumo stebėseną ir savalaikį mokinių tėvų/globėjų 

informavimą.

8. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamuose renginiuose.

9. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje.



I-II gimnazijos klasės mokinių, turinčių neigiamus 

metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.) 1

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III -IV gimnazijos klasės mokinių, turinčių Teigiamus 

metinius įvertinimus mokinių dalis (proc.) 99

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III-IV gimnazijos  klasės mokinių, turinčių neigiamus 

metinius įvertinimus, dalis (proc.) 1

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II gimnazijos  klasės mokinių, gavusių teigiamą 

matematikos įvertinimą, dalis (proc.) 90

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II gimnazijos  klasės mokinių, gavusių teigiamą 

lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimą, dalis (proc.) 90

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą II gimnazijos klasės 

mokinių dalis (proc.) 100

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tęsiančių mokymąsi III gimnazijos klasėje mokinių 

dalis (proc.) 95

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (proc.)

10

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

matematikos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (proc.)

12

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

informacinių technologjų egzaminą, dalis nuo 

pasirinkusių skaičiaus (proc.)

5

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

užsienio kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (proc.)

40

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

istorijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus 

(proc.)

5

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kandidatų, surinkusių 86-100 balų laikant valstybinį 

biologijos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių skaičiaus 

(proc.)

20

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 

abiturientų dalis (proc.) 99

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tęsiančių mokymąsi kitose ugdymo įstaigose 

(universitetuose, kolegijose ir kt.) abiturientų dalis 

(proc.)

80

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

lankytų dienų dalis  (proc.) 80

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   



5-8 klasės mokinių lankytų dienų dalis (proc.)

80

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

I-II gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis 

(proc.)
80

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

III-IV gimnazijos klasės mokinių lankytų dienų dalis  

(proc.)
80

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams,  

 skaičius (vnt.)
50

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių 

mokinių skaičius (vnt.)
100

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių 

prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)
30

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių 

mokinių skaičius (vnt.)
500

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Šalies  olimpiadose ir konkursuose laimėjusių 

prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)
30

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose 

dalyvavusių  mokinių skaičius (vnt.)
25

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Tarptautinėse  olimpiadose ir konkursuose laimėjusių 

prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)
5

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

4

Vilda Kiaunytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Aritonė Plungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dovydas Mikaliūnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)

3

Vilda Kiaunytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Aritonė Plungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dovydas Mikaliūnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo 

programą, savijautą, dalis (proc.)
80

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

2 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, 

dalis (proc.) 85

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

4 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, 

dalis (proc.)
85

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų 

skaičius (vnt.)
5

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

II. Geros savijautos užtikrinimas:

1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir 

įtraukiant tėvus. 

2. Vykdyti Patyčių prevencijos programą. 

3. Įgyvendinti sportines, fizinę ir psichinę sveikatą stiprinančias priemones. 

4. Įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programas.



Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių vaiko, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo 

programą, savijautą, dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

6 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, 

dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

8 klasės mokinių, saugiai besijaučiančių mokykloje, 

dalis (proc.)
75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų 

skaičius (vnt.)
5

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Mokinių labai gerai ir gerai vertinančių saugumą ir  

savijautą, dalis (proc.)
70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Logopedo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų pagal 

pradinio ugdymo programą, dalis (proc.)
20

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių mokinių, 

ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  dalis 

(proc.)
2

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Psichologo pagalbą gaunančių mokinių, ugdomų 

pagal pradinio ugdymo programą,  dalis (proc.)
12

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Mokinių, tenkančių vienam pagalbos specialistui, 

skaičius (žm. sk.)
170

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

5-8 klasėse logopedo pagalbą gaunančių mokinių 

dalis (proc.)
0,8

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

5-8 klasėse specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių 

mokinių  dalis (proc.)
0,5

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

5-8 klasėse psichologo pagalbą gaunančių mokinių  

dalis (proc.)
5

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

 I-II, III-IV klasėse psichologo pagalbą gaunančių 

mokinių  dalis (proc.)
8

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:

1. Teikti reikalingą psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą. 

2. Padėti naujai atvykusiems mokiniams adaptuotis licėjuje ar naujoje 

ugdymo pakopoje. 

3. Formuoti socialinius ir gyvenimo įgūdžius — ugdomas gebėjimas priimti 

sprendimus ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, 

pažinti save, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai.

II. Geros savijautos užtikrinimas:

1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir 

įtraukiant tėvus. 

2. Vykdyti Patyčių prevencijos programą. 

3. Įgyvendinti sportines, fizinę ir psichinę sveikatą stiprinančias priemones. 

4. Įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programas.



Organizuotų grupinių pagalbos specialistų 

konsultacijų skaičius (vnt.)
60

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Organizuotų dalykinių konsultacijų skaičius (vnt.) 

3000

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ,

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.)
1

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)
3

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 

priemonių skaičius (vnt.)
25

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti 

skirtų priemonių skaičius (vnt.)
2

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 klases, 

skaičius (vnt.)
350

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8  

klases  skaičius (vnt.)
80

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nepatekusių į 5-8 klases mokinių skaičius  (vnt.) 270 Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II gimnazijos 

klases, skaičius (vnt.)
40

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II 

gimnazijos  klases  skaičius (vnt.)
20

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nepatekusių į I-II gimnazijos  klases mokinių skaičius 

(vnt.)
20

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV gimnazijos  

 klases, skaičius
5

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-IV 

gimnazijos  klases  skaičius
5

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nepatekusių į III-IV gimnazijos klases mokinių 

skaičius 
0

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.)

25

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                            

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)
800

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                

                                                            

Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę bendrojo 

ugdymo mokykloje gerai ir labai gerai vertinančių 

paslaugos gavėjų procentinė dalis nuo bendro 

paslaugos gavėjų skaičiaus (proc.)

75

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,                                       

                                      

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                
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IV. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas:

1. Efektyvus DNR lėšų panaudojimas skaitmeniniam ugdymo turiniui 

įsigyti. 

2. Efektyvus DNR lėšų panaudojimas aprūpinant IKT technika.

V. Pagrindinio  ugdymo, pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo 

prieinamumas:

1. Sklandžiai  organizuoti priėmimą ir stojamuosius egzaminus

VI. Neformaliojo švietimo organizavimas

III. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:

1. Teikti reikalingą psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą. 

2. Padėti naujai atvykusiems mokiniams adaptuotis licėjuje ar naujoje 

ugdymo pakopoje. 

3. Formuoti socialinius ir gyvenimo įgūdžius — ugdomas gebėjimas priimti 

sprendimus ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, 

pažinti save, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai.


