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KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I DALIS 

 VADOVO ŽODIS  

 

Užtikrinta saugi socialinė ir emocinė aplinka gimnazijoje. Pertvarkyta ir atnaujinta dalis aplinkų, skirtų gimnazijos bendruomenės narių ugdymui(si), 

darbui, poilsiui. Dėl mokinių stygiaus nebuvo komplektuojama 11 klasė Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriuje. Koreguotas gimnazistų ugdymo 

organizavimas, sudarant sąlygas mokytis į gimnazijos patalpas įkeltoms Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinės mokyklos 4 antrokų klasėms. Dėmesys 

mokinių mokymosi motyvacijai ir mokinių pasiekimams, iniciatyvų palaikymas, sėkmingas dalyvavimas projektinėje bei pilotinėse veiklose tapo 

gimnazijos kultūros dalimi. Labai geri anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatai – 4 šimto balų įvertinimai. 

Padidėjo PUPP pažymio vidurkis: lietuvių kalbos (nuo 5,7 iki 6,8), matematikos (nuo 3,9 iki 5,3). Daugiau prizinių vietų užimta rajono olimpiadose 

(nuo 13 iki 25), rajono konkursuose (nuo 17 iki 27), respublikos konkursuose (nuo 66 iki 69), tarptautiniuose konkursuose (nuo 7 iki 10), rajono sporto 

varžybose (nuo 22 iki 32). Gerėja 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). 

Reikalinga gimnazijos pastatų, stadiono renovacija, teritorijos infrastruktūros sutvarkymas, kadangi mokymosi aplinkos neatitinka reikalavimų. 

 

II DALIS 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2019 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyta: 

1. Prioritetas. Saugios socialinės ir emocinės aplinkos gimnazijoje užtikrinimas. 

1.1. Tikslas. Stiprinti pedagogų emocinių kompetencijų galias. 

 25 mokytojai dalyvavo prevencinių Lions Quest programų „Paauglystės kryžkelės“ bei „Raktai į sėkmę“ 25 val. mokymuose ir pradėjo įgyvendinti 

programas visoje gimnazijoje. 

 30 mokytojų dalyvavo 12 val. mokymuose „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas“. 

 Direktorė dalyvavo mokymuose „Vadovo emocinis intelektas – būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti“, seminare „Pozityvioji 

komunikacija ugdymo kokybei“ ir kt. 
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 Dalyvauta LL3 projekto „Pozityvi komunikacija ugdymo(si) rezultatams veikloje: direktorė dirbo LL3 projekto Kauno rajono kūrybinėje komandoje, 

mokėsi neformaliosiose studijose, dalyvavo užsienio ir šalies stažuotėse, pavaduotoja ugdymui bei mokytoja dalyvavo 3 užsienio stažuotėse, kurių metu 

buvo tobulinamos profesinės kompetencijos. 

1.2. Tikslas. Palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją. 

 Dėmesys mokinių motyvavimui: „100 dešimtukų“ klubas, mėnesio „Auksinis diplomas“ geriausiems mokiniams bei geriausiai klasei, pažintinės 

kelionės geriausiems mokiniams bei mokytojams, geriausiai klasei. 

 8 mokiniai mokosi Kauno rajono Talentingų mokinių akademijoje. 

 Geriausiai anglų kalbą mokantys mokiniai dalyvauja 2 tarptautiniuose „Erasmus+“ projektuose: „Mes sveikesni – mes išmanesni“, „Jaunimas ant 

paveldo kelio“.  

 Įvesta 0,5 etato mokytojo padėjėjo. 

1.3. Tikslas. Atnaujinti bendrąsias tvarkas gimnazijoje reglamentuojančius dokumentus. 

 Parengta ir patvirtinta: Kauno r. Raudondvario gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo nuotoliniu būdu taisyklės, Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos 

aprašas, Turto trumpalaikės nuomos sutartys ir kt. 

2. Prioritetas. Mokinių ir darbuotojų ugdymo, darbo bei poilsio sąlygų gerinimas. 

2.1. Tikslas. Atnaujinti dalį aplinkų, skirtų ugdymui, darbui bei poilsiui. 

 Pertvarkyti ir atnaujinti administracijos, pagalbos mokiniui specialistų, geografijos, chemijos, anglų kalbos kabinetai. 

 Pasirengta mokinių poilsio zonos bei mokytojų kambario įrengimui. 

 Sudarytos sąlygos 69 mokiniams įsigyti drabužių spinteles. 

 Parengtas EŽŪFKP finansuojamas projektas „Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ (115000 Eur) 

2.2. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių tyrinėjimams, eksperimentams, patirtiniam mokymui. 

 Vykdomas Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programos pilotinis išbandymas. 

 Vyko Junior Achievement finansinio raštingumo ir verslumo kūrybinės dirbtuvės-mokymai mokiniams, Kauno kolegijos lektorių mokymai 

„Geografinė informacinę sistema – galimybės mokymuisi ir kūrybai“, „Sukonstruok savo idėją“, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo 

projektas „Nepamiršk parašiuto“, projekto „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus 

muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“ veiklos. 

 Vykdyti moksliniai tyrimai: „Tikslų laboratorija“ (su KTU), „Antsvoris ir nutukimas 7-19 m. moksleivių populiacijoje“(su LSMU), „Elgesio 

proaktyvumo ir karjeros sėkmingumo sąsaja“(su VDU), „Mokinių požiūris į dubliuotus animacinius filmus“ (su VU). 

 Mokymo priemonių bazė, dalyvaujant ES ir LR finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų     priemonėmis“, 

atnaujinta už 5286,49 Eur. 

 Nupirkta traukos spinta bei laboratorinės spintos chemijos kabinetui, pasiruošta chemijos paruošiamojo kambario renovacijai. 
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 Vykdomas projektas „Mano klasė – Raudondvaris“. 

 Buvę gimnazijos mokiniai bei mokinių tėvai veda įvairias veiklas mokiniams. 
 

1. Darbuotojai: 

1.1. Administracija 

Vadovo pareigybė Etato užimtumas 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,75 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 

 

1.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 54 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius, iš jų:  

 turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinę kategoriją 2 

turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinę kategoriją 27 

turinčių vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 21 

turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją  4 

3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 

 logopedai 1 0,5 

psichologai 1 1 

socialiniai pedagogai 1 1 

specialieji pedagogai 1 0,5 

sveikatos priežiūros specialistai 1 0,5 

mokytojo padėjėjai 1 0,5 

4. Bibliotekininkų skaičius  1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

 iki 30 metų - 

nuo 31 iki 60 metų 48 

nuo 61 iki 65 metų 6 

nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) - 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 51 
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7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 8,6 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 16 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 

 

1.3. Pedagoginių darbuotojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  

Per kalendorinius metus atestuota 

pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokymo lėšos 

Vyr. mokytojai/ 

vyr. pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui(iš viso) 

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 

1 - - 3 800 3 717 2 707 1 010 83 83 Eur panau-

doti ugdymo 

prekėms pirkti 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

Gimnazijos pedagoginių darbuotojų kolektyvas geras, brandus, besimokantis, pajėgus vykdyti jiems keliamus uždavinius. Sumažėjo bibliotekininkų 

(nuo 2 iki 1), įvesta 0,5 etato mokytojo padėjėjo, padidėjo 0,25 etato direktoriaus pavaduotojo ugdymui. Į pensiją išėjo 3 darbuotojai  

(1 bibliotekininkė, 2 pedagogės). Kolektyvą papildė 4 nauji mokytojai. Pedagoginę praktiką atliko 5 studentai. 

 

2. Mokiniai: 

2.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4  

klasės 
5-8  

klasės 

9-10 

klasės 

11-12 

klasės 

Mokyklos 

skyrius 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų skaičius - - - 12 4 3 1 20 

Mokinių/vaikų skaičius   - - - 281 107 76 15 483 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

2.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio - - 

Darželio - - 
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Priešmokyklinio - - 

 

2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

Darželio - 

Priešmokyklinio - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

2.4. Mokinių pažangumas 

Klasių 

koncentras 

Mokinių 

skaičius 

Pažangumas 

(%) 

Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokosi nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 

pažymiais mokinių skaičius 

Kartojančių kursą mokinių 

skaičius 

1-4 - - - - - - 

5-8  269 98,1 26 5 3 2 

9-10 104 98 1 2 - 2 

11-12 133 98,5 6 2 - 2 

Iš viso 506 98,2 33 9 3 6 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

2.5. Mokinių pamokų lankomumas 

Klasių 

koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista 

pamokų 

Praleistų nepateisintų pamokų 

skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus 

1-4 - - - - 

5-8  269 18330 2178 8,0 

9-10 108 10476 4179 38,7 

11-12 133 11720 4603 34,6 

Iš viso 506 40526 10960 21,6 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

Gimnazijoje per mokslo metus padaugėjo 23 mokiniais. Jaučiama mokinių sugrįžimo tendencija (3 mokiniai). Sumažėjo 1 klasės komplektu: dėl 

mokinių stygiaus nebuvo komplektuojama 11 klasė Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriuje. Mokinių pažangumas išliko beveik nepakitęs 98,2 proc. 

(2018 m. buvo 98,5 proc.). Labai gerai mokėsi 33 mokiniai (2018 m. – 39 mokiniai), nepatenkinamai – 9 mokiniai (2018 m. – 3 mokiniai). Gerėja 
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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).  

 

3. Pagalbos mokiniui teikimas: 

 Socialiai 

remtinų 

mokinių 

skaičius 

% Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

% Mokinių, 

turinčių kalbos 

ir 

komunikacijos 

sutrikimų, 

skaičius 

% Psichologinę 

pagalbą 

gaunančių 

mokinių 

skaičius 

 

% Specialiojo 

pedagogo 

pagalbą 

gaunančių 

mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 24 5 14 2,92 21 4,38 388 83 11 2,29 

Mokyklos skyriuje 1 6,7 - - - - - - - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

3.2. Mokinių nemokamas maitinimas 

 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 

Mokykloje 24 5 

Mokyklos skyriuje 1 6,7 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

Pagalbos mokiniui specialistų pakanka, tačiau jiems trūksta komandinio darbo įgūdžių. Padidėjo specialiųjų poreikių mokinių (nuo 10 iki 14). 

Socialiai remtinų mokinių skaičius išliko stabilus. Pokytis – per metus įvyko 18 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, parengti ir įgyvendinti 6 rajono 

lygmens projektai, susiję su pagalba mokiniams. Tai pilotinis naujo mokinių maitinimo organizavimo modelio išbandymas, aplinkosauginis projektas 

„Moksleiviai – bendruomenei: jaukių namų angelas“, vaikų vasaros poilsio programa „Vasaros spalvos“, vaikų ir jaunimo socializacijos programa 

„Sportas mus išlaisvina“, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Kinas moko“, prevencinis projektas „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas“. 

 

4. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 

4.1. Brandos egzaminai 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  

skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo 

programą su pagyrimu, skaičius 
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62 0 0 

 

4.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

VBE pavadinimas 

 

Laikė VBE 

Įvertinimas balais  

VBE balų vidurkis 16 – 85 86 – 99 100 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

53 39 73,58 8 15,09 1 1,88 51,37 

Anglų kalba 50 35 70 12 24 3 6 70,12 

Matematika 54 35 64,8 2 3,7 0 0 29,87 

Rusų kalba 1 0 0 1 100 0 0 97 

Istorija 21 21 100 0 0 0 0 54,71 

Geografija 5 5 100 0 0 0 0 35,8 

Biologija 17 16 94,1 1 5,88 0 0 38,41 

Chemija 7 7 100 0 0 0 0 28,42 

Fizika 9 9 100 0 0 0 0 43 

Informacinės 

technologijos 

5 5 100 0 0 0 0 53 

 

4.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 

 

MBE pavadinimas 

 

Laikė MBE 

 

Išlaikė MBE 

8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio 

vidurkis Skaičius % 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

12 11 0 0 5,18 

Technologijos 6 6 4 66,66 8,5 

Menai 1 1 1 100 10 

 

4.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 24 

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 13 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 4 
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Mokosi kitų šalių mokyklose 2 

Dirba  10 

Nesimoko ir nedirba 4 

Kita  5 

 

4.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   

10 klasės 

mokinių  

skaičius mokslo 

metų pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 

patikrinime, skaičius   

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 

(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 

51 51 51 6,8 5,3 10 2 

 

4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 46 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 2 

Dirba 2 

Nesimoko ir nedirba 1 

Kita  0 

 

4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 

Renginio pavadinimas 

 

Iš viso dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 

I II III 

Mokyklos olimpiada 267    

Rajono olimpiada 57 5 10 10 

Respublikos olimpiada 1 - - - 

Tarptautinė olimpiada 15 - - - 

Rajono konkursas 218 9 12 6 

Respublikos konkursas 89 24 17 28 

Tarptautinis konkursas 42 5 3 2 

Rajono sportinės varžybos 90 12 8 12 
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Respublikos sportinės varžybos 101 9 10 6 

Tarptautinės sportinės varžybos 5 - - - 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 

 

3 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis keitėsi didėjimo linkme: lietuvių kalbos ir literatūros (nuo 46,59 iki 51,37), fizikos 

(nuo 36,4 iki 43), informacinių technologijų (nuo 46 iki 53). 2 mokomųjų dalykų mokyklinių brandos egzaminų pažymių vidurkis keitėsi didėjimo 

linkme: lietuvių kalbos ir literatūros (nuo 5,07 iki 5,18), menų (nuo 9,66 iki 10). Labai geri anglų kalbos (3) ir lietuvių kalbos ir literatūros (1) 

valstybinių brandos egzaminų rezultatai – 4 šimto balų įvertinimai. Daugiau mokinių mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (nuo 5 iki 

13), dirba (nuo 4 iki 10), tarnauja kariuomenėje (nuo 2 iki 5). Padidėjo PUPP pažymio vidurkis: lietuvių kalbos (nuo 5,7 iki 6,8), matematikos (nuo 

3,9 iki 5,3). Daugiau prizinių vietų užimta rajono olimpiadose (nuo 13 iki 25), rajono konkursuose (nuo 17 iki 27), respublikos konkursuose (nuo 66 

iki 69), tarptautiniuose konkursuose (nuo 7 iki 10), rajono sportinėse varžybose (nuo 22 iki 32). Labai aukšti kulkinio šaudymo būrelio pasiekimai 

respublikos sportinėse varžybose. 

 

5. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

5.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 

 1-4 kl.  5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso - 24 12 6 42 

Iš viso panaudota valandų - 23 11 4 38 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių 

mokinių skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje 

mokinių 

- - 179 63,02 % 48 44.40 % 30 32,60 % 257 53.01 % 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių 

skaičius 

- 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 

 

5.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose  

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių mokinių skaičius  Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir lankančių 

neformaliojo švietimo mokyklas Kauno mieste (ar 

kituose miestuose), skaičius 
Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 

Dziudo ir 

jojimo 

sporto 

mokykla 

Garliavos meno 

mokykla 

Babtai 

(filialas) 

Raudondvaris 

(filialas) 

Vilkija 

(filialas) 

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 

  1 60 26 1 2 16 5 237 
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         Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, ,,Robotika“, 

Jogos mokykla, sporto klubai: „Saulėtekio 

antika“, ,,Geležiniai 

žmonės”, ,,Gaja“, ,,Adrenalinas“, ,,Snaiperiai”, ,,F

eniksas“,  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 kolektyvai, Lietuvos šaulių sąjunga ir kt. 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

Gimnazijos neformaliojo švietimo būrelius lankančių mokinių procentas nuo besimokančiųjų mokykloje mokinių padidėjo 2 proc. (nuo 51 iki 53); 

vaikų, lankančių kitas neformaliojo švietimo mokyklas Kaune, padaugėjo nuo 145 iki 237. 352 mokiniai užsiima bent viena neformaliojo švietimo 

veikla mokykloje (73%) arba už mokyklos ribų, neužsiima 132 mokiniai (27%). Gimnazijoje vykdomos 8 neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 

programos. Gimnazijoje vyko bendruomenės tinklinio turnyras ,,Raudė“, ,,Šeimų orientacinis“, judriųjų estafečių ir kryžiažodžių sudarymo šventė, 

sporto šventė ,,Sportuojanti šeima – aktyvi bendruomenė“, tarpklasinis kalėdinis tinklinio turnyras ,,Šerkšnas“, bendruomenės krepšinio turnyras 

,,Mandarinas“. 

 

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 

Teminis veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.  

 Sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. 

 Plečiama dalykų ir neformaliojo ugdymo veiklų pasiūla. 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.  

 Susitarimai dėl paramos ar pagalbos teikimo mokiniams 

tvarkos, aprašų atnaujinimas. 
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 Teikiant pagalbą, bendradarbiaujama su visomis 

reikalingomis specializuotomis tarnybomis. 

 Ugdant gabius mokinius, bendradarbiaujama su kitomis 

institucijomis, socialiniais partneriais, neformaliojo švietimo 

mokytojais. 

2.4.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

 Mokytojai kuria mokinio jėgas atitinkančius bei nuolatines 

pastangas stimuliuojančius iššūkius. 

 Mokiniai geba išsakyti individualius mokymosi lūkesčius. 

 Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir kitų darbais, 

pasiekimais bei pažanga. 

 Mokytojai parenka prasmingas ugdymosi veiklas. 

 Pagalbos mokiniui specialistų darbo krūvio bei darbo grafikų 

derinimas. 

2.2.1 Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

 Klasių vadovų veikla, numatant siektinus ugdytinių 

rezultatus. 

 Mokytojų veikla, parenkant metodus formas ir užduotis taip, 

kad mokymasis mokiniams padėtų įgyti patirties (stebėjimo, 

tyrinėjimo, eksperimentavimo, socialinių sąveikų) ir būtų 

optimaliai gilus. 

 Sąlygų modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas 

sudarymas. 

 Gyvenimui aktualių mąstymo ir veiklos gebėjimų ugdymas 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

Duomenys naudojami rengiant gimnazijos ugdymo planą, metų veiklos planą, mėnesių veiklos planus, užsakant priemones, reikalingas ugdymo 

procesui organizuoti. Pokytis: parengtos tvarkos, atnaujinti aprašai, derinami pagalbos mokiniui specialistų darbo krūviai, darbo grafikai, 

efektyvinama klasių vadovų veikla. 

 

7. Finansų išteklių valdymas: 

7.1. Įsigytas turtas per metus 

 

Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, 

kompiuterines ir kitas mokymo 

priemones ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (Eur): 

ŠMM lėšas 

(programos, 

projektai) 

Mokymo 

lėšas  

Biudžeto 

(aplinkos) 

lėšas   

 2 % 

lėšas  

Kitas 

labdaros ir 

paramos 

lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir 

kitų 

paslaugų  

Tėvų mokesčio už 

ugdymo sąlygų, 

edukacinių aplinkų 

gerinimą ir už priemones, 

skirtas vaikų pažinimo 

kompetencijai ugdyti  

Kompiuteriai (15 vnt.) 9565       

Nešiojamųjų kompiuterių krovimo / 

saugojimo spintelė 

 1300      

Spausdintuvai (10 vnt.), planšetiniai 

kompiuteriai (3 vnt.) 

 1747 626     
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kolonėlės prie kompiuterių (11 vnt.) 

Baldai (spintos, stalai, spintelės, lentynos 

ir kt.) 

  5540     

Kėdės    1012 1051    

Žaliuzės   850     

Lapų nupūtėjas       478  

Perforatorius   288     

Plovimo įrenginys   359     

Vaizdo registratorius   140     

Mokymo priemonės chemijos, fizikos, 

biologijos, fizinio ugdymo, technologijų 

pamokoms 

5286 264    700  

Ir kt.:        
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 

 Visų veikiančių 

mokykloje kompiuterių 

skaičius 

Interakty

vių lentų 

skaičius 

3D 

klasių 

skaičius 

Kalbų 

mokymo

(-si) 

laborator

ijos 

programi

nė įranga 

Daugialy 

pės 

terpės 

projektor

ių 

skaičius 

Mokymo lėšos, 

skirtos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti iš viso 

(Eur) 

Iš Mokymo lėšų įsigyta vadovėlių ir 

mokymo priemonių (Eur) 

Stacio

narių 

Nešioj

amų 

Planše 

tinių  

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

vadovėlių ir dalis 

(%) 

Pinigų suma, už kurią 

nupirkta mokymo 

priemonių ir dalis (%) 

Mokykloje 

(su 

skyriumi) 

74 62 32 5 1 - 28 9261,50 5488,50 

(59,26 %) 

3773 

(40,74 %)  

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija  

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (Eur) 

Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos lėšos 

1. Išdažytos kabinetų ir koridorių grindys 730    
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2. Grindų dangos kapitalinis remontas  2343    

3. Lempų keitimas (77 vnt.) 1847    

4. Lubų kapitalinis remontas 762    

5. Pakeisti langai (2 vnt.) 400    

 

7.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 Gauta lėšų iš viso per metus (Eur) iš: 

Mokymo 

lėšos 

Biudžeto 

(aplinkos) 

ŠMM  

(programos, 

projektai) 

Tarptautinių 

programų ir 

projektų 

lėšos 

 2 % 

lėšos 

Kitos 

labdaros ir 

paramos lėšos 

 

Įstaigos pajamos 

iš tėvų įnašų už 

vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos 

ir kitų paslaugų (pvz. tėvų įnašų 

edukacinių aplinkų gerinimui) 

 809780,59 244018,30 14851 - 5125,60 - - 4344,25 

Iš 

viso 

1078119,74 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

7.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje (479 vaikai) 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (Eur) Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (Eur) 

(iš viso M ir UA lėšos)  Mokymo (M) lėšos Ugdymo aplinkos (UA) lėšos 

1690,56 509,43 2199,99 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

7.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo + 

Sumažėjo –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 8442,33 6488,26 -1954,07 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

Gimnazijoje atlikti būtini remonto darbai. Lėšų pritrūko WC kapitaliniam remontui, tvorai. Padidėjo pajamos iš patalpų nuomos (1287 Eur), 2 proc. 

lėšos (1650 Eur). Lėšų suma per metus, skiriama vienam mokiniui, padidėjo 174 Eur. Skola metų pabaigoje sumažėjo 1954 Eur. 

 

8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius (2019-11-06) – trūkumas: apsaugos nuo žaibo įrenginiai neatitinka normų. Sutvarkyta. 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas (2019-11-11) – trūkumai: reikalingas kapitalinis tualetų remontas, sveikatos kabinete 

nėra karšto vandens. Karštas vanduo tiekiamas. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas (2019-12-16) – trūkumai: apšvietimas neatitinka normų. 

 

 

 

III DALIS 

KITA INFORMACIJA 

 

9. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles. 

1 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* 

Eil. 

Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas 
Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Prieda

i 

Premijo

s 

Kitos išmokos** Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1.1. Direktorius 28375,79 647,19    29022,98 

1.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 35449,56 943,61    36393,17 

1.3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 12341,17 341,93    12683,10 

 Iš viso: 76166,52 1932,73    78099,25 
* neatskaičius mokesčių 

** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos 

 

2 lentelė. Reikšmingi sandoriai 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma (Eur) 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

2.1. - - - - - - 

     Iš viso  
* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis  

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis Sandorio objektas Suma (Eur) 

Pavadinimas

* 

Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 
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* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

_____________________________________________________ 

3.1 - - -- - - - - 

      Iš viso  


