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Prioritetai

I. Saugios socialinės ir emocinės aplinkos 
gimnazijoje užtikrinimas.

II. Mokinių ir darbuotojų ugdymo, darbo bei 
poilsio sąlygų gerinimas.

 Gimnazijos patalpose mokėsi 4 Raudondvario A. ir A. 
Kriauzų pradinės mokyklos antrokų klasės.

 Nebuvo komplektuojama 11 klasė Kulautuvos vidurinio 
ugdymo skyriuje.



Pokyčiai

 Padidėjo PUPP pažymio vidurkis: 

lietuvių kalbos (5,7 – 6,8), matematikos (3,9 – 5,3).

 3 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų balų 

vidurkis keitėsi didėjimo linkme.

 Labai geri anglų ir lietuvių kalbų brandos egzaminų 

rezultatai – 4 šimto balų įvertinimai.



 Daugiau užimta prizinių vietų: rajono olimpiadose (13-25), 
rajono konkursuose (17-27), respublikos konkursuose                             
(66-69), tarptautiniuose konkursuose (7-10), rajono sportinėse 
varžybose (22-32).

 Gerėja lankomumo rezultatai: sumažėjo praleistų pamokų 
skaičius (1672 pamokomis), nepateisintų pamokų skaičius, 
tenkantis 1 mokiniui, (24,5-21,6).

 Keitėsi pamokų formos: vykdytos edukacinės veiklos 
muziejuose, kino teatruose, istorinėse vietose, bibliotekose, 
parodose, laboratorijose ir kt. 



 Vykdomas projektas „Mano klasė - Raudondvaris“.

 Tęstinės veiklos buvo vykdomos bendradarbiaujant su VDU, 
KTU, VU, LSMU, Kauno kolegija.

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

 Pedagoginę praktiką atliko 5 studentai.

 Sudarytos sąlygos vykdyti 8 neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 
programas.



 25 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo 

Lions Quest programų „Paauglystės kryžkelės“ bei 

„Raktai į sėkmę“ mokymuose ir pradėjo įgyvendinti 

programas visoje gimnazijoje.

 Dėmesys mokinių motyvavimui: „100 dešimtukų“ 

klubas, mėnesio „Auksinis diplomas“, pažintinės 

kelionės ir kt.



Rajono lygmens projektai – 5: 

 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“. 



Respublikiniai projektai – 5: 

 Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo 
projektas „Nepamiršk parašiuto“.

 „Lyderių laikas 3“.

 Junior Achievement finansinio raštingumo ir verslumo 
programa.

 Integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms programos 
išbandymas.

 ES finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų 
švietimo paslaugų plėtra“. 



Tarptautiniai projektai – 3: 

 DOFE apdovanojimų programa.

 2 „ Erasmus+ “ projektai: „Mes sveikesni – mes išmanesni“, 
„Jaunimas ant paveldo kelio“ (62 665 Eur.)

 Parengti 2 nauji projektai-laukiame įvertinimo.

 Parengtas EŽŪFKP ir Kauno rajono savivaldybės 
finansuojamas projektas „Kauno r. Raudondvario gimnazijos 
sporto infrastruktūros atnaujinimas“ (115 000 Eur.)



Problemos

 Reikalinga gimnazijos pastatų, stadiono, 

infrastruktūros renovacija, kadangi ugdymo(si) 

aplinkos neatitinka reikalavimų.

 Neaptverta mokyklos teritorija.

 Nuolat genda „Geltonasis autobusas“. 


