PRITARTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-87
KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
1. Bendra informacija apie mokyklą:
1.1. Kauno r. Raudondvario gimnazija yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, vykdanti pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas. Mokyklos kodas 191090656, adresas: Atgimimo g. 1, Raudondvaris, Kauno rajonas, tel. (8 37) 549 633,
el. paštas: raudgim1998@gmail.com, interneto svetainė www.raudondvaris.lm.lt.
1.2. Kulautuvos vidurinio ugdymo skyrius, kuris vykdo vidurinio ugdymo programą, adresas: Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno rajonas.
2. 2017 metų tikslai, uždaviniai
Tikslai.
1. Siekti mokinio galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir
nuolatinės pažangos.
1. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškiam gyvenimui gimnazijoje.

Uždaviniai.
1. Tobulinti pamokos vadybą.
2. Efektyvinti mokymo(si), psichologinę, socialinę, pedagoginę
pagalbą.
1. Įgyvendinti ugdymo(si) veiklas, skatinančias mokinių
kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
2. Kurti patrauklią, saugią ugdymo(si) aplinką.

KOMENTARAS
Gimnazijos 2017 m. veiklos planas įgyvendintas. Visos gimnazijos bendruomenės veikla buvo orientuota į išsikeltų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą. Užtikrintas gimnazijos funkcionavimas, organizuota ugdomoji veikla, teikta pedagoginė ir psichologinė pagalba. Pravestos 4
atviros pamokos pagal modelį ,,Kolega – kolegai“. Buvo vedamos pamokos netradicinėse erdvėse. Metodinėje dienoje pasidalinta gerąja
patirtimi, skaityti pranešimai. Pagal atskirą grafiką visus metus mokiniams teiktos mokomųjų dalykų konsultacijos.
Geri lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos brandos egzaminų rezultatai. Mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti konkursuose,
olimpiadose. Gimnazijoje tęsiama tradicija – vyko 5-asis respublikinis Vlado Dautarto prozos konkursas, kuriame buvo pristatyti 78 darbai.
Mūsų gimnazijos mokinė G. Meilūnaitė tapo laureate. Puikūs sportiniai pasiekimai, ypač kulkinio šaudymo būrelio: respublikoje laimėta 12
pirmųjų vietų, 14 antrųjų, 7 trečiosios, tarptautinėse varžybose – 2 pirmosios, 3 trečiosios vietos. Per akciją ,,Atverkime širdis“ kartu su
raudondvariečių bendruomene Mokinių taryba surengė labdaros ir paramos koncertą, aplankyta senelių ir vaikų globos namai, šunų
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prieglaudos. Suaktyvintas popamokinės veiklos organizavimas su tėvais ir vaikais: pravesta šeimų orientacinis turnyras ,,Tėtis, mama ir aš“,
krepšinio turnyras ,,Mandarinas“. Aktyviai bendradarbiauta su Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradine mokykla, Raudondvario bendruomene,
Raudondvario kultūros centru, organizuojant Mažosios kultūros sostinės renginius. Atnaujintas gimnazijos interneto puslapis. Atnaujinta
mokyklos vidaus vaizdo stebėjimo sistema, nupirkta naujų mokymo, IT priemonių, išdažyti I aukšto koridoriai, suremontuoti 4 tualetai, atliktas
lauko vandentiekio kapitalinis remontas, atlikti gimnazijos kiemo prieigų renovacijos darbai.
3. Darbuotojai:
3.1. Administracija
Vadovo
pareigybė
Direktorius
L. e. direktoriaus pareigas
Pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja ūkio reikalams

Vardas, pavardė
Ilmaras Embrektas
Algirdas Navickas
Janina Vaitiekūnienė
Apolionija Koževnikovienė
Rita Petrauskienė

Etato
užimtumas
1
1
1
0,5
1

Vadybinė kvalifikacinė
kategorija

Vadybinis
stažas

Pedagoginis stažas

II
II
-

25
2
38
5
27

35
21
41
20
40

3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai
1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)
dirbančių pagrindinėse pareigose
dirbančių nepagrindinėse pareigose
2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius, iš jų:
turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto
kvalifikacinę kategoriją
neatestuotų pedagoginių darbuotojų
3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso)
logopedai
psichologai
socialiniai pedagogai

63
46
17
63
2
31
21
9
Specialistų sk.
1
1
1

Etatų sk.
0,5
1
1

3
specialieji pedagogai
sveikatos priežiūros specialistai
mokytojo padėjėjai
4. Bibliotekininkų skaičius
5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:
iki 30 metų
nuo 31 iki 60 metų
nuo 61 iki 65 metų
nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus)
6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis
7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius
8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d.

1

0,5

2
2
54
5
2 (muzika, matematika)
50
7,5
18

3.3. Pedagoginių darbuotojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas
Per kalendorinius metus atestuota
pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija
Vyr. mokytojai/ Metodininkai Ekspertai
vyr. pagalbos
mokiniui
specialistai

1
1
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Mokinio krepšelis
Skirta lėšų
pedagoginių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimui(iš
viso)
2 755,05

Išnaudota lėšų
pedagoginių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimui (iš viso)

Išnaudota
lėšų
kursams,
seminarams
ir kt.

Išnaudota
lėšų
edukacinėms
kelionėms

Nepanaudota
lėšų
kvalifikacijos
kėlimui
(iš viso)

Neišnaudotų
kvalifikacijos
kėlimui lėšų
panaudojimas

2 755,05

2 755,05

-

-

-

KOMENTARAS
Gimnazijos pedagoginių darbuotojų kolektyvas geras, brandus, besimokantis, pajėgus vykdyti jiems keliamus uždavinius. Keitėsi
mokyklos direktoriai. Į pensiją išėjo 2 pedagogai.
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4. Mokiniai:
4.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius
5-8 klasės
Klasių/grupių komplektų skaičius
12
Mokinių/vaikų skaičius
263
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

9-10 klasės

11-12 klasės

Mokyklos skyrius

Iš viso

4
87

4
51

2
22

22
473

Mokosi
nepatenkinamai
(neatestuota)

Perkeltų su
nepatenkinamais
pažymiais mokinių
skaičius
-

Kartojančių kursą
mokinių skaičius

4.4. Mokinių pažangumas
Klasių
koncentras

Mokinių
skaičius

Pažangumas
(%)

Mokosi labai
gerai
(9-10 balų)

5-8
259
97,4
18
6
9-10
95
90,5
2
4
11-12
108
100
5
Iš viso
462
95,9
25
10
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis

6
4
10

4.5. Mokinių pamokų lankomumas
Klasių
Mokinių skaičius
Iš viso praleista
Praleistų nepateisintų
Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis
koncentras
pamokų
pamokų skaičius
vienam mokiniui per mokslo metus
5-8
259
17 511
1 603
6,19
9-10
95
11 788
2 719
28,6
11-12
108
12 451
6 098
56,5
Iš viso
462
41 750
10 420
22,56
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis
KOMENTARAS
Gimnazijoje padaugėjo 35 mokiniais. Mokinių pažangumas padidėjo (nuo 93,8 iki 95,9 proc.), nėra perkeltų su nepatenkinamais
pažymiais (buvo 8), kartoti kursą palikta daugiau mokinių (2016 m. – 2, 2017 m. – 10). Pagerėjo lankomumas: praleista mažiau 665 pamokomis,
praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus, sumažėjo (nuo 23,7 iki 22,5).

5
5. Pagalbos mokiniui teikimas:
5.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių
Socialiai remtinų
mokinių skaičius

Specialiųjų
poreikių mokinių
skaičius
Mokykloje
39
8,6
12
Mokyklos skyriuje
7
31,8
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys
%

%

2,7
-

Mokinių, turinčių kalbos
ir komunikacijos
sutrikimų, skaičius
21
-

%

4,7
-

Psichologinę pagalbą
gaunančių mokinių
skaičius
290
6

%

61
27

5.2. Mokinių vežimas
Pavežamų
mokinių skaičius
(iš viso) ir %

Mokykloje

skaičius

%

86

18%

Turimų
mokyklinių
autobusų
skaičius

Pavežamų
mokykliniais
autobusais
skaičius

Pavežamų
viešuoju
visuomeniniu
transportu
mokinių skaičius

Pavežamų
privačiu
transportu
(tėvų, globėjų)
vaikų skaičius

1

22

64

-

Vieno
mokinio
vežiojimo
kaina per
mėnesį
*10,17
**28,42

* Mokykliniu, ** Viešuoju, visuomeniniu transportu
5.3. Mokinių nemokamas maitinimas
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%)
skaičius
%
Mokykloje
39
8%
Mokyklos skyriuje
7
31,8
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

Bendra visų
mokinių
vežiojimo kaina
(iš viso) per
mėnesį
*2015,12
**1818,92
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5.4. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos organizavimas
Eil.
Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų
Nr.
vykdymas ir organizuoti renginiai
1.
,,Savaitė be patyčių“
2.
Prevencinė programa ,,Gyvai“

Dalyvaujančių
mokinių skaičius
412
113

5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės
Paskaitų ciklas ,,Sumanus moksleivis“ ASU ekonomikos ir vadybos fakultete
Paskaita ,,Verslumo pamoka “ ISM
Išvyka į LSMU veterinarijos muziejų
Išvyka į Kauno kolegijos medicinos fakultetą
Išvyka į mugę ,,Matuokis profesiją“ Kauno „Žalgirio“ arenoje
Susitikimas su Lietuvos karo akademijos atstovais
Susitikimas su ,,Kalba“ atstovu Gvidu Gečiu.
Išvyka į Kauno dailės akademiją
Išvyka į Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą.

Dalyvaujančių
mokinių skaičius
19
27
15
14
42
28
35
13
12

KOMENTARAS
Pagalbos mokiniui specialistų pakanka, tačiau jiems trūksta komandinio darbo įgūdžių. Sumažėjo specialiųjų poreikių mokinių skaičius
(nuo 15 iki 12), padaugėjo psichologinę pagalbą gaunančių mokinių skaičius (nuo 51,6 proc. iki 61 proc.). Trūkumas – nebuvo vykdoma vaikų
ir jaunimo socializacijos įgūdžių, vaikų vasaros poilsio ir prevencinių veiklų programos, todėl prevencinė veikla stokoja sistemiškumo.
Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės buvo numatytos atsižvelgiant į 2017 m. gimnazijos veiklos planą, mokinių ir tėvų
pageidavimus, sudarytas bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis.
6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai:
6.1. Brandos egzaminai
Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje
57

Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų
skaičius
-

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo
programą su pagyrimu, skaičius
1
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6.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

VBE pavadinimas
Biologija
Fizika
Geografija
Anglų kalba
Chemija
IT
Istorija
Lietuvių kalba
Matematika

Laikė VBE

16 – 85
Skaičius
15
1
9
39
7
4
27
37
38

17
1
9
49
7
4
27
45
49

%
88
100
100
79,6
100
100
100
82,2
77,6

Įvertinimas balais
86 – 99
Skaičius
%
2
12

100
Skaičius

%

9

18,4

1

2

7
5

15,5
10,2

1

2,2

VBE balų
vidurkis
55,9
22
41
64,7
52
34
48,9
51
39,86

6.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai

MBE pavadinimas
Lietuvių kalba
Technologijos
Menai

Laikė MBE

Išlaikė MBE

12
8
1

12
8
1

8-10 balų MBE įvertinimus gavo
Skaičius
%
2
16,7
8
100
1
100

6.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių
Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose
Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose)
Mokosi profesinio mokymo įstaigose
Mokosi kitų šalių mokyklose
Dirba
Nesimoko ir nedirba
Kita

24
17
4
3
2
5
2 (armijoje)

MBE pažymio
vidurkis
5,5
9,3
10
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6.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
10 klasės
mokinių skaičius
mokslo metų
pabaigoje
58

Mokinių, dalyvavusių dalyko
patikrinime, skaičius
Lietuvių kalba
Matematika
57

57

PUPP pažymio vidurkis
Lietuvių kalba

Matematika

6,1

5,9

Gavo 9-10 balų įvertinimą
(% nuo laikiusiųjų)
Lietuvių kalba
Matematika
19,3

17,5

6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių
Skaičius
53
5
-

Mokosi gimnazijose
Mokosi profesinio mokymo įstaigose
Dirba
Nesimoko ir nedirba
Kita
6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose
Renginio pavadinimas
Mokyklos olimpiada
Rajono olimpiada
Respublikos olimpiada
Tarptautinė olimpiada
Rajono konkursas
Respublikos konkursas
Tarptautinis konkursas
Rajono sportinės varžybos
Respublikos sportinės varžybos
Tarptautinės sportinės varžybos
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

Iš viso dalyvavusių
mokinių skaičius
298
57
185
94
123
223
29

I

Užimta prizinių vietų
II

III

4
7
2
7
12
2

1
2
1
5
14
-

3
1
3
6
7
3
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KOMENTARAS
6 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis keitėsi didėjimo linkme: biologijos (nuo 49,6 iki 55,9), geografijos
(nuo 30,5 iki 41), anglų kalbos (nuo 59,3 iki 64,7), IT (nuo 23,7 iki 34), istorijos (nuo 32,7 iki 48,9), lietuvių kalbos (nuo 33,4 iki 51). Du
mokiniai gavo šimtukus iš VBE (lietuvių kalbos, anglų kalbos). Studijas pasirinko daugiau mokinių: aukštosiose universitetinėse mokyklose
(nuo 17 iki 24), aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (nuo 9 iki 17), PUPP pažymio vidurkis: matematikos liko stabilus (5,9), lietuvių
kalbos sumažėjo (nuo 6,5 iki 6,1). Daugiau 10 kl. mokinių pasirinko mokymąsi gimnazijose (nuo 38 iki 53). Mažiau prizinių vietų užimta rajono
olimpiadose, bet daugiau rajono konkursuose, rajono bei respublikinėse sportinėse varžybose. Kelis kartus daugiau mokinių dalyvavo rajono bei
respublikiniuose konkursuose bei varžybose. Labai aukšti kulkinio šaudymo būrelio pasiekimai.
7. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas:
7.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas
5-8 kl.
24
21,5

9-10 kl.
12
10

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso
Iš viso panaudota valandų
Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių
mokinių skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje
142
54,8 %
35
mokinių
Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių
skaičius
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis

36,8 %
Maironiečiai

Iš viso
46
38,5

11-12 kl.
10
7
13

12 %

190

41 %
11
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7.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių
mokinių skaičius
Garliavos meno mokykla ir jos filialai
Sporto
Dziudo ir
mokykla
jojimo
sporto
mokykla
Raudondvaris
Vilkija
(filialas)
(filialas)
Muzika
Dailė
Muzika
Dailė
17
14
1
1
14
5

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir lankančių
neformaliojo švietimo mokyklas Kauno mieste (ar kituose
miestuose), skaičius
Mokinių
Neformaliojo švietimo mokyklos pavadinimas
skaičius

71

Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, KTU
matematikos mokykla, ,,Robotika“ , Jogos
mokykla, sporto klubai: „Saulėtekio antika“,
,,Geležiniai žmonės”, ,,Gaja“, ,,Adrenalinas“,
,,Snaiperiai”, ,,Feniksas“, LKL, „Bangpūtys“,
,,Aikido“, ,,Audimas“, ,,Viltis“, FK ,,Šešupė“;
sporto mokyklos: ,,Atgaja“, ,,Aisčiai“, ,,Kauno
sporto centro“, irklavimo, bokso, teniso, futbolo;
kovų menų klubas ,,Ąžuolas“; krepšinio
mokyklos: ,,Tornadas“, ,,Perkūnas“; baseinai:
,,Vilija“, „Girstutis“; A. Martinaičio meno
mokykla, studija „Muzikos sparnai“, Kauno 1-oji
muzikos mokykla, A. Kačanausko muzikos
mokykla, choras ,,Varpelis“; Kauno šokių
studija, pramoginiai šokiai, Raudondvario
kultūros centro šokių kolektyvas ,,Vėjo
malūnėlis“, Raudondvario kultūros centro gatvės
šokių studija, modelių mokykla ,,Santarvė“,
Lietuvos šaulių sąjunga.
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KOMENTARAS
Gimnazijos neformaliojo švietimo būrelius lankančių mokinių procentas nuo besimokančiųjų mokykloje mokinių sumažėjo 21 proc.;
vaikų, lankančių kitas neformaliojo švietimo mokyklas Kaune ar Kauno rajone, sumažėjo nuo 138 iki 123. Buvo vykdoma 1 neformaliojo
vaikų švietimo (NVŠ) programa. Jaučiamas tokių veiklų poreikis.
8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Platusis veiklos
Giluminis veiklos kokybės
kokybės įsivertinimas įsivertinimas

Išskirtos stipriosios
mokyklos veiklos pusės

Išskirtos tobulintinos
veiklos sritys

Platusis veiklos
kokybės įsivertinimas
nebuvo atliktas.
Gimnazijos veiklos
kokybės įsivertinimo
darbo
grupė pasirinko tirti
mokytojų nuomonę
apie gimnazijos
mokinių mokymosi
pasiekimus. Buvo
atlikta mokinių
apklausa apie tai, ką
jie mano apie savo
mokymosi
pasiekimus. Ši
apklausa pasirinkta,
nes siejasi su
Raudondvario
gimnazijos misija.

Stipriosios veiklos pusės
pagal mokytojų apklausas
apie gimnazijos mokinių
mokymosi pasiekimus:
pakankamai dėmesio
skiriama mokinių sportinei
veiklai; mokinių
matematinio raštingumo
ugdymui; mokinių
kalbinio (užsienio kalbos)
raštingumo ugdymui.
Stipriosios veiklos pusės
pagal mokinių apklausas:
savo teisių ir pareigų
supratimas; atsakomybė už
savo mokymąsi;
atsakomybė už savo
veiksmus; gebėjimas
sėkmingai bendrauti su
bendraamžiais.

Tobulintinos veiklos sritys
pagal mokytojų apklausas
apie gimnazijos mokinių
mokymosi pasiekimus:
nepakankamai dėmesio
skiriama gebėjimo veikti
naujose situacijose
ugdymui; nuostatos
užbaigti tai, kas pradėta,
ugdymui; mokinių
iniciatyvumo, aktyvumo
skatinimui; mokymui
planuoti ir efektyviai
naudoti savo laiką.
Tobulintinos veiklos sritys
pagal mokinių apklausas:
mokinių dalyvavimas
organizacijose;
domėjimasis politiniais
įvykiais; įvairių pasiūlymų
teikimas dėl renginių
klasėje, mokykloje;
domėjimasis kultūriniais
įvykiais.

2016–2017 m. m. gimnazijos
veiklos kokybės įsivertinimas
buvo atliekamas pagal
platformos ,,Iqes online
Lietuva. Instrumentai
mokyklos veiklos kokybei
įsivertinti ir tobulinti“
rekomendacijas ir pateiktas
anketas.
Tikslas: ištirti mokytojų ir
mokinių nuomonę apie
gimnazijos mokinių mokymosi
pasiekimus.

Įsivertinimo duomenų
panaudojimas, tobulinant
mokyklos veiklą
Renginiuose, pamokose
tobulinamas mokinių
socialinių kompetencijų,
iniciatyvumo ugdymas.
Informacija apie
gimnazijos mokinių
mokymosi rezultatus
naudojama ugdymo
tobulinimui.
Pamokose taikomi
aktyvieji ugdymo metodai
ir informacinės
technologijos.
Pakoreguotos mokinių
elgesio taisyklės, kurios
labiau išryškina mokinio
atsakomybę ir pareigas.
Mokytojai dalyvauja
seminaruose, siekdami
įgyti žinių valdyti
nestandartines situacijas.
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9. Mokyklos bendradarbiavimo ir partnerystės valdymas
9.1.Mokykloje vykdomi savivaldybės, respublikos ir Europos Sąjungos finansuojami investiciniai projektai
Eil. Projekto pavadinimas (nurodyti
Nr.
pagal kokią programą
vykdomas projektas)

1.

Integruoto gamtos mokslų
kurso 5–8 klasėms programos
išbandymas (2017–2018 m.).

2.

Tarptautinė gamtosauginių
mokyklų programa
Projektas ,,Mažiau šiukšlių“

3.
4.

5.

Projekto lygmuo
(tarptautinis,
respublikos,
savivaldybės),
projekto trukmė
Respublikos
2017–2020 m.

Projekto tikslas
(nurodomas
koordinatorius,
partneriai)

Savivald
ybės
lėšos

Valsty ES
bės
lėšos
lėšos

Koordinatorius –
,,Žaliųjų judėjimas“
Koordinatorius –
,,Žaliųjų judėjimas“
Koordinatorius –
Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

Projektas „Perkeliamųjų
gebėjimų vertinimas 2020“
(ATS2020)

Koordinatoriai – ES
Erasmus+ programos
vykdytojai.

Pastabos

Kitos
lėšos

Koordinatorius –
UPC (ŠMM)

Tarptautinis
Nuo 2005 m.
Respublikos
2017 m.
Jaunimo švietimo projektas Respublikos
„Nepamiršk parašiuto“
2017 m.

Tarptautinis
2015–2020 m.

Gautas finansavimas (EUR)

Gimnazija –
programos dalyvė.
Finansavimo
negavo, tačiau
nemokamai
naudojasi projekto
teikiamomis
galimybėmis.
500
dolerių
Gimnazija –
projekto dalyvė.
Gimnazija –
projekto dalyvė.
Finansavimo
negavo, tačiau
nemokamai
naudojosi projekto
teikiamomis
galimybėmis.
Mokytojų
mokymai, mokinių
ugdymas ir
vertinimas
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6.

Kompiuterių su Chrome OS
operacinė sistema testavimas
keliose mokyklos gyvenimo
srityse.

Respublikos
2017–2027 m.

Koordinatorius –
Švietimo
informacinių
technologijų centras

7.

Pilotinis naujo mokinių
maitinimo organizavimo
modelio išbandymas.

Respublikos
2017–2018 m.

Partneris – Kauno
rajono savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo ir
sporto skyrius.

Gimnazija –
projekto dalyvė.
2016 m. gavo 15
nešiojamųjų
kompiuterių.
1590

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys
KOMENTARAS
Tęsiamas bendradarbiavimas su daugeliu įstaigų, organizacijų, socialinių partnerių. Glaudūs ryšiai su Raudondvario seniūnija,
bendruomenėmis, kultūros centru, Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradine mokykla–darželiu ir kitomis įstaigomis. Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Kauno technologijos universitetu. Vykdyti projektai paskatino modernių informacinių technologijų diegimą gimnazijoje, pokyčius,
organizuojant mokinių maitinimą. Užmegzti ryšiai tarptautinių projektų vykdymui.
10. Finansų išteklių valdymas:
10.1. Įsigytas turtas per metus
Įsigyta priemonių, įrangos
(nurodyti IT įrangą, baldus,
kompiuterines ir kitas mokymo
priemones ir kt.)
Išmanioji lenta (1 vnt.)
Išmanioji 3 D klasė (komplektas)
Projektoriai (5 vnt.)
Kompiuteriai (14 vnt.)
Laminavimo aparatas
Vaizdo kameros
Spintelės, spintos, lentynos

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR):
ŠMM lėšas Mokinio Biudžeto
2%
Kitas
Pajamų iš
Tėvų mokesčio už ugdymo
(programos, krepšelio (aplinkos) lėšas
labdaros ir
nuomos ir
sąlygų, edukacinių aplinkų
projektai)
lėšas
lėšas
paramos
kitų
gerinimą ir už priemones,
lėšas
paslaugų
skirtas vaikų pažinimo
kompetencijai ugdyti
2 500,00
8 200,00
1 821,00
7 230,00
89,10
109,00
1 720,00
1 067,70
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Suolų komplektai, kompiuteriniai
stalai, vandens šildytuvai,
žaliuzės, roletai
Ir kt.
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

3 464,30

10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai
Visų veikiančių
mokykloje
kompiuterių
skaičius
Stacio Nešioja
narių
mų

Interakty
vių lentų
skaičius

Mokykloje
93
30
2
(su
skyriumi)
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Daugialypės
terpės
projektorių
skaičius

Planše
tinių
kompi
uterių
skaiči
us

Mokinio krepšelio
lėšos, skirtos
vadovėliams ir
mokymo
priemonėms įsigyti
iš viso (EUR)

34

28

33 031,42

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta
vadovėlių ir mokymo priemonių
(EUR)
Pinigų suma,
Pinigų suma, už
už kurią
kurią nupirkta
nupirkta
mokymo
vadovėlių
priemonių
8 540,60

24 490,82

Vadovėliams
ir mokymo
priemonėms
įsigyti
panaudotų
mokinio
krepšelio lėšų
dalis (%)
4,52 (%)

10.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atlikti darbai

WC remontas
Radiatorių keitimas WC
Gimnazijos kiemo bei prieigų renovacija, trinkelių klojimas
Lauko vandentiekio kapitalinis remontas
LED lempų keitimas
Patalpų kasmetinis remontas (psichologo kabinetas, I a. koridorius)

Išnaudota lėšų (EUR)
Savivaldybės Valstybės
ES
lėšos
29 801,12

Kitos
lėšos
950,00

22 540,00
9 700,00
1 335,11
920,00

255,00
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10.4. Gauta lėšų per metus

Mokinio
krepšelio

Biudžeto
(aplinkos)

730 381,60 263 606,91
Iš viso: 1 005 888,06
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

ŠMM
(programos,
projektai)
-

Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš:
2 % lėšos
Kitos labdaros ir Įstaigos pajamos
paramos lėšos
iš tėvų įnašų už
vaikų maitinimą
3 949,83

481,00

-

Įstaigos pajamos iš patalpų
nuomos ir kitų paslaugų
(pvz., tėvų įnašų edukac. apl.
gerinimui)
7 468,72

10.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje
Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR)
Mokinio krepšelio (MK) lėšos
Ugdymo aplinkos (UA) lėšos
1 544,15
557,31
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR)
(iš viso MK ir UA lėšos)
2 101,46

10.6. Kreditinis įsiskolinimas
Metų pradžioje
Kreditinis įsiskolinimas iš viso:
3 784,66
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Metų pabaigoje
2 268,25

Padidėjo +
Sumažėjo –
-1 516,41

KOMENTARAS
Gimnazijoje atlikti kapitaliniai remonto darbai: sutvarkyti 4 tualetai, kiemo bei priegų renovacija, lauko vandentiekio remontas.
Pradėtos keisti lempos. Įsigyta modernių mokymo priemonių už 24 490,82 Eur (2016 m. – už 9 138,27 Eur). Sumažėjo pajamos iš patalpų
nuomos (981 Eur), 2 proc. lėšos (1 155 Eur). Lėšų suma per metus, skiriama vienam mokiniui, išaugo 314 Eur. Kreditinis įsiskolinimas
sumažėjo 1 516,41 Eur.
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11. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.
Kontroliuojanti institucija
Nacionalinio visuomenės sveikatos
departamentas
Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
Kontrolės ir audito tarnyba
Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

centro

Data
Kauno 2017-01-25
2017-02-14
2017-06-19
2017-12-18

Pastabos
Trūkumas (tualetų remontas) turi būti pašalintas iki 2017-04-25.
Trūkumas pašalintas 2017-12-28, gavus finansavimą.
Skundas pasitvirtino iš dalies.
Rekomendacijos įgyvendintos.
Skundas pasitvirtino iš dalies.

12. Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.
Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos.
Direktorius Ilmaras Embrektas dirbo 2017-01-01 – 2017-06-29. L. e.
direktoriaus pareigas Algirdas Navickas dirbo 2017-07-03 – 2017-12-28.
Dėmesys buvo skiriamas mokinių pritraukimui į gimnaziją (padaugėjo 35
mokiniais), mokinių bei mokytojų motyvavimui (įsteigtas „100 dešimtukų“
klubas, mėnesio „Auksinis diplomas“ geriausiems mokiniams bei
mokytojams, geriausiai klasei), gimnazijos tapatumo jausmo ugdymui
(atnaujintas uniformų aprašas, siekta jo įgyvendinimo). Tobulinamas
bendradarbiavimas ir ieškoma naujų valdymo formų su gimnazijos
Kulautuvos skyriumi. Išrinkta nauja Gimnazijos taryba, su kuria
bendradarbiaujant atnaujinta vidaus patalpų stebėjimo sistema, pastatyta 80
spintelių mokinių rūbams bei reikmenims sudėti. Įsigytos modernios mokymo
priemonės: interaktyvi lenta, išmanioji 3D klasė, projektoriai (5 vnt.),
kompiuteriai (14 vnt.). Organizuoti gimnazijos kiemo ir prieigų renovacijos
darbai, lauko vandentiekio kapitalinis remontas, 4 tualetų kapitalinis remontas,
lempų keitimas.

Direktorė

Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi
problemų sprendimo būdai.
 Reikalinga mokyklos pastato renovacija.
Paruošti pastato renovacijos ir priestato (aktų salės) statybos
techniniai projektai.
 Vadovų kaita darė įtaką kai kuriems vidiniams gimnazijos,
kaip organizacijos, procesams.
Situacija stabilizuojasi, 2018 m. sausio mėn. pasikeitus
gimnazijos administracijai.

Vaida Trofimišinienė

