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I DALIS 

 VADOVO ŽODIS  

 

Nepaisant gimnazijos  vadovų kaitos, pavyko užtikrinti darnų ugdymo(si) procesą bei socialinį atvirumą gimnazijos bendruomenės poreikiams. 

Mokytojų kolektyvo bendradarbiavimas bei atvirumas pokyčiams, pagerėjęs pažangumas ir  aukšti mokinių pasiekimai, iniciatyvų palaikymas, 

sėkmingas dalyvavimas projektinėje veikloje sudarė prielaidas geram gimnazijos mikroklimatui, gimnazijos autoriteto augimui. Reikalinga gimnazijos 

pastatų, stadiono renovacija, kadangi mokymosi aplinkos neatitinka reikalavimų. 

 

II DALIS 

 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2018 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyta: 

1. Prioritetas. Darnaus ugdymo(si) proceso užtikrinimas. 

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

1.2. Tikslas. Siekti profesionalaus mokinių poreikių atpažinimo, problemų identifikavimo ir savalaikio reikalingų sprendimų priėmimo dermės. 

2018 m. keitėsi gimnazijos administracija, vaiko gerovės komisija, optimizuotas mokytojų skaičius (nuo 63 iki 59), atnaujinta dokumentų bazė. 

Mokinių pažangumas padidėjo (nuo 95,9 iki 98,5 proc.), padaugėjo labai gerai besimokančių mokinių (nuo 25 iki 39), neliko kartojančių kursą mokinių 

(nuo 10 iki 0), sumažėjo nepatenkinamai besimokančių mokinių (nuo 10 iki 3). Labai geri anglų ir vokiečių kalbų brandos egzaminų rezultatai – 7 

šimto balų įvertinimai.  

Dėmesys buvo skiriamas mokinių pritraukimui į gimnaziją (padaugėjo 12 mokinių), mokinių bei mokytojų motyvavimui („100 dešimtukų“ klubas, 

mėnesio „Auksinis diplomas“, pažintinės kelionės geriausiems mokiniams bei mokytojams, geriausiai klasei), gimnazijos tapatumo jausmo ugdymui 

(šeimų orientacinės varžybos, šeimų sporto šventė, Amatų diena „Dovana Mamai“, Rugsėjo Pirmosios šventė, Gimnazijos Jubiliejaus šventė). Buvo 

vedamos 143 pamokos, veiklos netradicinėse erdvėse.  
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2. Prioritetas. Socialinis atvirumas gimnazijos bendruomenės poreikiams. 

2.1. Tikslas. Plėtoti gimnazijos tinklaveiką. 

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

Nuo lapkričio mėn. pakoreguotas gimnazistų ugdymo organizavimas sudarant sąlygas mokytis į gimnazijos patalpas įkeltoms Raudondvario A. ir A. 

Kriauzų pradinės mokyklos 4 antrokų klasėms. Sudarytos sąlygos vykdyti 7 neformaliojo vaikų švietimo programas (buvo 1), kurias lanko 96 mokiniai. 

Parengti ir laimėti 2 tarptautiniai „Erasmus+“ projektai už 62 665 Eur, vykdomi 4 respublikiniai projektai, 5 rajono lygmens projektai. Pirmieji rajone 

pradėjome dalyvauti „Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms“ išbandyme. Gimnazijos tarybai pritarus, sudarytos sąlygos 197 

mokiniams įsigyti drabužių spinteles, nupirkta 85 vnt. suolų komplektų, pakeista kopijavimo tvarka. Įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, nešiojamų  

kompiuterių krovimo, saugojimo spintelė, garso aparatūra. 
 

1. Darbuotojai: 

1.1. Administracija 
 

Vadovo pareigybė Vardas, pavardė Etato užimtumas Vadybinis stažas Pedagoginis stažas 

Direktorė Vaida Trofimišinienė  1 20 30 

Pavaduotojas ugdymui Algirdas Navickas 1 3 22 

Pavaduotoja ugdymui Apolionija Koževnikovienė 0,5 6 21 

Pavaduotoja ūkio reikalams Rita Petrauskienė 1 28 41 
 

1.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 59 

       dirbančių pagrindinėse pareigose 48 

       dirbančių nepagrindinėse pareigose 11 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų: 59 

       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 2 

       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 31 

       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 17 

  Neatestuotų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagoginių darbuotojų skaičius (su mokytojo kvalif. kat.) 8 

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

       logopedai 1 0,5 

       psichologai 1 1 
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       socialiniai pedagogai 1 1 

       specialieji pedagogai 1 0,5 

       sveikatos priežiūros specialistai 1 0,75 

       mokytojo padėjėjai   

4. Bibliotekininkų skaičius  2 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

       iki 30 metų 3 

       nuo 31 iki 60 metų 50 

       nuo 61 iki 65 metų 6 

    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) – 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 50 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 8,2 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 18 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 

 

1.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  
 

Per kalendorinius metus atestuota pedagoginių 

darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokinio krepšelis 

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 

- - - 3 600 1 187 1 187 - 2 413 Panaudota 

ugdymo 

prekėms pirkti 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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Gimnazijos pedagoginių darbuotojų kolektyvas geras, brandus, besimokantis, pajėgus vykdyti jiems keliamus uždavinius. Keitėsi gimnazijos 

administracija (direktorė, pavaduotojas ugdymui), optimizuotas mokytojų skaičius (nuo 63 iki 59). Į pensiją išėjo 3 pedagogai. 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 2 21 

Mokinių/vaikų skaičius   - - - 271 106 82 25 484 
* 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 - - 

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

 

2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

Darželio - 

Priešmokyklinio - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
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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  270 99,3 28 1 1 - 

9-10 88 96,3 1 2 2 - 

11-12 114 100 10 - - - 

Iš viso 472 98,5 39 3 3 - 
*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  270 18297 2001 7,4 

9-10 88 10969 4003 45,5 

11-12 114 12932 5569 48,86 

Iš viso 472 42198 11573 24,5 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

Gimnazijoje padaugėjo 12 mokinių. Mokinių pažangumas padidėjo (nuo 95,9 iki 98,5 proc.), padaugėjo labai gerai besimokančių mokinių (nuo 25 

iki 39), neliko kartojančių kursą mokinių (nuo 10 iki 0), sumažėjo nepatenkinamai besimokančių mokinių (nuo 10 iki 3). Lankomumas: praleistų 

nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus, padidėjo (nuo 22,5 iki 24,5). 
 

3. Pagalbos mokiniui teikimas: 

3.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 
 

 Socialiai remtinų 

mokinių skaičius 

% Specialiųjų 

poreikių mokinių 

skaičius 

% Mokinių, turinčių kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

% Psichologinę pagalbą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 35 7,6 10 2 17 3,7 275 60 

Mokyklos skyriuje 4 16 - - - - 2 8 
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3.2. Mokinių nemokamas maitinimas 
 

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

skaičius % 

Mokykloje 35 7,6 

Mokyklos skyriuje 4 16 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

Pagalbos mokiniui specialistų pakanka, tačiau jiems trūksta komandinio darbo įgūdžių. Sumažėjo specialiųjų poreikių mokinių skaičius (nuo 12 iki 

10), socialiai remtinų mokinių skaičius (nuo 39 iki 35). Pokytis – parengti ir įgyvendinti 5 (buvo 1) rajono lygmens projektai, susiję su pagalba 

mokiniams. Tai pilotinis naujo mokinių maitinimo organizavimo modelio išbandymas, aplinkosauginis projektas „Moksleiviai – bendruomenei: mes 

kuriame kartu“, vaikų vasaros poilsio programa „Vasaros spalvos“, vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Sportas mus vienija“, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos programa „Renkuosi protmūšius“. 

 

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 

51 - - 
 

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 42 29 69 8 19 - - 46,59 

Matematika 43 36 84 2 5 - - 35,55 

Anglų kalba 45 27 60 12 27 6 13 76 

Vokiečių kalba 1 - - - - 1 100 100 

Istorija 10 5 50 5 50 - - 70,2 

Geografija 2 1 50 1 50 - - 79,5 
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Biologija 11 9 82 1 9 - - 44,36 

Chemija 2 2 100 - - - - 53 

Fizika 10 10 100 - - - - 36,4 

Informacinės technologijos 9 8 89 1 11 - - 46 
 

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 14 13 1 7 5,07 

Menai 3 3 3 100 9,66 

Technologijos 6 6 6 100 9,16 

 

4.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 
 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 27 

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 5 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 3 

Mokosi kitų šalių mokyklose 5 

Dirba  4 

Nesimoko ir nedirba 5 

Kita  2 

 

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 

           34            33           32           5,7         3,9            9            3 
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4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 28 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose             4 

Dirba             2 

Nesimoko ir nedirba           - 

Kita            - 

 

4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
 

Renginio pavadinimas  

 

Iš viso dalyvavusių mokinių skaičius Užimta prizinių vietų 

I II III 

Mokyklos olimpiada 298    

Rajono olimpiada 57 4 2 7 

Respublikos olimpiada - - - - 

Tarptautinė olimpiada 12 - - - 

Rajono konkursas 216 6 9 2 

Respublikos konkursas 196 22 18 26 

Tarptautinis konkursas 46 2 1 4 

Rajono sportinės varžybos 148 10 5 7 

Respublikos sportinės varžybos 105 16 13 13 

Tarptautinės sportinės varžybos 32 4 2 4 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

6 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis keitėsi didėjimo linkme: fizikos (nuo 22 iki 36,4), geografijos (nuo 41 iki 79,5), 

anglų kalbos (nuo 64,7 iki 76), chemijos (nuo 52 iki 53), istorijos (nuo 48,9 iki 70,2), IT (nuo 34 iki 46). Labai geri anglų ir vokiečių kalbų brandos 

egzaminų rezultatai – 7 šimto balų įvertinimai. Studijas pasirinko daugiau mokinių: aukštosiose universitetinėse mokyklose (nuo 24 iki 27), kitų šalių 

mokyklose (nuo 3 iki 5), PUPP pažymio vidurkis: matematikos sumažėjo (nuo 5,9 iki 3,9), lietuvių kalbos sumažėjo (nuo 6,1 iki 5,7). Daugiau 

prizinių vietų užimta rajono olimpiadose (nuo 8 iki 13), rajono konkursuose (nuo 10 iki 17), respublikos konkursuose (nuo 6 iki 66), tarptautiniuose 

konkursuose (nuo 0 iki 7), rajono sportinėse varžybose (nuo 18 iki 22), respublikos sportinėse varžybose (nuo 32 iki 42), tarptautinėse sportinėse 
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varžybose (nuo 5 iki 10). Kelis kartus daugiau mokinių dalyvavo rajono bei respublikiniuose konkursuose bei varžybose. Labai aukšti kulkinio 

šaudymo būrelio pasiekimai. 
 

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 - 17 7 5 29 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių 

skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 

- - 162 59,7 % 48 45,28 % 39 33,36 % 249 51 

% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius Maironiečiai 13 

* 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 

 

145 mokiniai 

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 

- - - 50 28 1 1 8 4 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“, 
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„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 ir kt. 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

Gimnazijos neformaliojo švietimo būrelius lankančių mokinių procentas nuo besimokančiųjų mokykloje mokinių padidėjo 10 proc.; vaikų, lankančių 

kitas neformaliojo švietimo mokyklas Kaune ar Kauno rajone, padidėjo nuo 123 iki 237. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų padaugėjo 

(nuo 1 iki 7).  

 

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 

Platusis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika. 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

Giluminis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso 

kokybę bei rezultatus. 

• Kiekvienoje edukacinėje išvykoje mokiniams keliami 

mokymosi uždaviniai, siūlomos prasmingos veiklos. 

• Mokytojai analizuoja edukacinių išvykų poveikį 

mokinių pasiekimams, tobulina šios veiklos būdus. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

• Dauguma mokytojų skatina mokinius naudoti IKT 

atliekant namų darbus ir projektinėse veiklose. 

• 88 proc. mokytojų naudoja IKT pamokose. 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

• Edukacinių išvykų poveikio mokinių ugdymui analizė 

bei šios veiklos būdų tobulinimas. 

• Raudondvario seniūnijos aplinkų panaudojimas 

mokymo procesui organizuoti. 

 

 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

• Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų mokymasis 

virtualiose aplinkose. 

• Mokytojų informacinio raštingumo didinimas. 
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• Dauguma tėvų teigia, kad jų vaikai mokydamiesi 

namie naudoja kompiuterį ir kt. 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

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

procesui organizuoti. Pokytis: 

• Visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai tobulina kvalifikaciją, mokydamiesi virtualiose aplinkose: Pedagogas.lt, Tinklas.lt, 

Egzaminatorius.lt bei kitose vaizdo mokymų platformose. 

• Gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatai rodo, kad 70 proc. mokinių teigia, kad pamokos, veiklos tapo šiuolaikiškesnės. Keitėsi pamokų formos: 

vykdytos 143 edukacinės veiklos muziejuose, kino teatruose, istorinėse vietose, bibliotekose, parodose, laboratorijose ir kt. 7 pamokas savo 

darbovietėse vedė mokinių tėvai. Tęstinės veiklos buvo vykdomos bendradarbiaujant su VDU, KTU, ASU, LSMU.  

 

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) 

Mokinio 

krepšelio 

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  

Interaktyvūs ekranai (2 vnt.)  6 398      

Kompiuteriai (15 vnt.) 12 777       

Nešiojamųjų kompiuterių krovimo/ 

saugojimo spintelė 

 1 500      

Spausdintuvai (8 vnt.), projektorius 

(1 vnt.), planšetinis kompiuteris (1 

vnt.) 

 1 388      

Garso aparatūra    1 410     

Mokyklinių suolų komplektai (85 

vnt.) 

   5 960    

Baldai (spintos, stalai, spintelės, 

lentynos ir kt.) 

 1 500 4 671     
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Žaliuzės   1 671     

Mobili lenta, mobilus stendas ir kt.  486      

Mokymo priemonės technologijų, 

chemijos, kūno kultūros, 

geografijos pamokoms  

 2 413   585 715  

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 

Mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti iš viso 

(EUR) 

Iš Mokinio krepšelio 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) 

82 45 29 4 1 – 27 10 468 8 055  

(1,05 %) 

2 413 

(0,32 %) 
*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 576    

2. 9, 10, 10A kabinetų kapitalinis remontas 3 020    

3.  14 kab. grindų dangos kapitalinis remontas 599    

4.  Lempų keitimas (11 vnt.) 310    

5.  11 kab. lubų kapitalinis remontas 176    
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7.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 

 Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio 

krepšelio 

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) 

 764 300 216 391 12 777 50 132 3 476 249 0 Už paslaugas – 549 

Už nuomą – 3057 

Iš viso: 3 606 

Iš viso 1 050 931 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
 

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

(iš viso MK ir UA lėšos)  Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1579 447 2 026 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

 

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 2 268,25 8 442,33 6 174,08 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

Gimnazijoje atlikti būtini remonto darbai. Lėšų pritrūko WC kapitaliniam remontui, tvorai. Dėl NVŠ programoms vykdyti skiriamų nemokamų 

patalpų sumažėjo pajamos iš patalpų nuomos. Sumažėjo 2 proc. lėšos. Lėšų suma per metus, skiriama vienam mokiniui, sumažėjo 75 eur. Skola metų 

pabaigoje yra už 2018 m. gruodžio mėn. komunalines paslaugas. Skola apmokėta 2019 m. sausio mėn. 
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8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (2018-09-20) – rekomendacijos dėl mokinių maitinimo įgyvendintos. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas (2018-10-08) – trūkumai: reikalingas tualetų, chemijos kabineto grindų remontas. 

 

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 Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

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

1.1. Direktorius 19 225,42 1 133,67    20 359,09 

1.2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 24 699,98 1 177,58    25 877,56 

1.3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 9 190,02 170,00    9 360,02 

... Iš viso : 53 115,42 2 481,25    55 596,67 
* 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.       

2.2.       

2.3.       

...       

     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 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 
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3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis  

 

 

* 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 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 

***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 

rengimo tvarkos aprašo 12.3 papunkčiu 

 

Direktorė         Vaida Trofimišinienė 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis Sandorio objektas Suma, (Eur) 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis*****   

3.1        

3.2        

3.3        

...        

      Iš viso  


