
KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA 

biudžetinė įstaiga, steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba 

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

 

2017 METŲ KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS  

ANTANINOS DŽIUGIENĖS VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas – M. Gimbutienės g. 9, LT-52348, Kaunas.  

1.2. Telefono Nr.: (8 37) 45 57 48.  

1.3. El. pašto adresas progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

1.4. Interneto svetainė http://www.petrasiunai.kaunas.lm.lt/ 

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose – nėra. 

1.6. Įstaigos įsteigimo metai: Mokykla įsteigta 1991 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 

kovo 21 d. sprendimu Nr. T-176 prie Kauno humanitarinės pradinės mokyklos prijungta Kauno 

Petrašiūnų pagrindinė mokykla ir jai suteiktas Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos 

pavadinimas. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-172 nuo 

2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant 

mokyklos tipą – iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir ji pavadinta Kauno Petrašiūnų 

progimnazija. 

1.7. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė. 

1.8. Įstaigos dalininkai – nėra.  

1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – nėra.  

1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – nėra. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai) - išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą 

ir krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, 

tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną 

sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos srityje, kūrybingam dalyvavimui 

pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą ir pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį ir neformaliojo švietimo programas. 

2.3.  Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us): 

mailto:progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt
http://www.petrasiunai.kaunas.lm.lt/


2.3.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius arba 

nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą; 

2.3.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams; 

2.3.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

2.3.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančius programų modulius;  

2.3.5. rengia neformaliojo švietimo programas; 

2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.7. informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) teisės aktų numatytais klausimais; 

2.3.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją 

pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą 

mokymą; 

2.3.9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis  namuose ir savarankiškai;  

2.3.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

2.3.11. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

2.3.12. vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

2.3.13. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

2.3.14. progimnazijos valdymą grindžia demokratiniais principais;  

2.3.15. sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina 

mokinių organizacijų veiklą; 

2.3.16. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 

2.3.17. kuria progimnazijoje modernią informavimo sistemą; 

2.3.18. kuria progimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį; 

2.3.19. vykdo progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą; 

2.3.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, 

progimnazijos valdymo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti 

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir progimnazijos partneriai; 

2.3.21. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia 

progimnazijos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas; 

2.3.22. atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 



1 lentelė 
Pareigybių skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti darbuotojai 

(spec. pedagogas, 

socialinis 

pedagogas, 

psichologas ir kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvos 

pareigybės 

Iš viso 

pareigybių 

(pagal 

pareigybių 

sąrašą 2018-

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4,0 4,9 15,5 0,875 24,4 - 16 17 - 39 

 

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema pridedama. 

 

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

(Nurodyti, kas, kada, kokios įstaigos suorganizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose) 

dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo (-ų) Nr. ir data) 

 

2017 metais kvalifikaciją kėlė 5 vadovai ir 36 mokytojai, specialistai (visi). 
 

Darbuotojo 

pareigos 

Vardas, 

pavardė 

Dalyvavimo 

kvalifikaci-

jos kėlimo 

renginyje 

data 

Kvalifikacijos 

kėlimo įstaigos 

pavadinimas 

Kvalifi-

kacijos 

kėlimo 

progra-

mos 

trukmė 

Kvalifikacijos programos 

pavadinimas 

Pažymėjimo 

numeris ir data 

Direktorė Antanina 

Džiugienė 

2017-02-23 KPKC 8 val. Darbo santykiai 

valstybės ir 

savivaldybės įmonėse 

pereinamuoju 

laikotarpiu 

2017-02-23 

Nr. LV-

2017-0208 

2017-02-24 KPKC 6 val. VSS darbo 

apmokėjimo tvarka 

nuo 2017-01-01, 

VSAFAS ir kiti 

aktualūs pakeitimai 

2017-02-24 

Nr. LV-

2017-0283 

2017-04-13 KPKC 6 val. Pasikeitimai vykdant 

mažos vertės 

viešuosius pirkimus 

2017-04-13 

Nr. LD-

2017-0170 

2017-04-23 

2017-04-29 

KPKC 24 val. Efektyvi patyčių ir 

smurto prevencijos 

sistema Norvegijos 

ugdymo įstaigose 

2017-04-29 

Nr. GA-

2017-0337 

2017-05-14 

2017-05-20 

„Erasmus+“ 

programa 

6 

dienos 

„Erasmus+“ projekto 

partnerių mišrus  

besimokančiųjų 

(mokytojų ir mokinių) 

susitikimas 

2017-05-20 

2017-06-08 KPKC 8 val. Naujojo darbo 

kodekso pristatymas 

2017-06-08 

Nr. LV-

2017-1147 

2017-09-10 

2017-09-16 

KPKC 30 val. Kritinio mąstymo 

ugdymas Japonijoje 

mokinių pasiekimų 

gerinimui 

2017-09-18 

Nr. GA-

2017-0738 

2017-09-21 KPKC 6 val. Mažos vertės pirkimų 

praktiniai aspektai 

2017-09-21 

Nr. LD-

2017-0527 

2017-10-09 

2017-10-13 

Vinycia 

tęstinio 

mokymosi 

akademija 

36 val. Tarptautinių projektų 

įgyvendinimo patirtys: 

sėkmės istorijos 

2017-10-05 

Nr. 663 

2017-12-01 KPKC 6 val. Privalomųjų tvarkų ir 

darbo sutarčių 

rengimas: naujojo 

2017-12-01 

Nr. LV-

2017-1512 



darbo kodekso ir kitų 

teisės aktų reikalavimų 

taikymas nuo 2017 m. 

liepos 1 d. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Virginija 

Šidlauskienė  

2017-01-11 Klaipėdos 

rajono 

švietimo 

centras 

2 val. TAMO el. dienyno 

pusmečių vedimo 

ypatumai bei 

atsinaujinusio 

pamokos lango 

pristatymas 

2017-01-16 

Nr. 060 

2017-04-10 Prienų 

švietimo 

centras 

8 val. Mokymo vertė = 

mokymo kokybė? 

2017-04-10 

Nr. 1950 

2017-05-22 Klaipėdos 

rajono 

švietimo 

centras 

1 val. Individuali mokinio 

pažanga, vertinimo 

kriterijai 

2017-05-23 

Nr. E-215 

2017-11-13 

2017-11-14 

 

KPKC 12 val. Saugios ugdymo 

aplinkos užtikrinimas 

mokykloje patyčių 

prevencijai. Norvegų 

patirtis. 

2017-11-14 

Nr. GA-

2017-1070 

2017-12-14 Nacionalinis 

egzaminų 

centras 

6 val. TALIS 2018 tyrimo 

vykdymas mokyklose 

2017-12-19 

Nr. V12-550 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Virginija 

Stipinienė 

2017 m. 

vasario 20, 

28 d., kovo 

1-3 d.  

KPKC 40 val. 

 

Mokyklos vadybos 

pagrindai 

2017-03-03 

Nr. VB-

2017-0293 

2017-04-10 Prienų 

Švietimo 

centras  

8 val. Mokymo 

vertė=mokymo 

kokybė? 

2017-04-10 

Nr. 1949 

2017-05-22 Kauno 

rajono 

švietimo 

centras 

6 val. Kultūra ir menas – 

kitoks požiūris į 

edukacinės aplinkos 

kūrimą 

2017-05-22 

KP-02473 

nuo 2016-

10-01 iki 

2017-06-15 

KPKC 

 

540 

val. 

Projekto ,,Šiuolaikinė 

mokymo(si) aplinka“ 

nuotolinių mokymų 

koordinatorė 

2017-06-15 

Nr. 948 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Arvydas 

Šulskas 

2017-04-20 KPKC 6 val. Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimai 

2017-04-20 

Nr. LD-

2017-0242 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Rimantas 

Butkus 

2017-09-21 

2017-09-22 

UAB 

„Inspekta“ 

8 val. Priešgaisrinės saugos 

mokymo programa 

2017-09-22 

Nr. GV 17-

79 

Raštinės 

administratorė 
Emilija 

Petrauskienė 

2017-09-13 KPKC 8 val. Įsigaliojusių su darbo 

santykiais susijusių 

teisės aktų taikymas: 

naujasis DK ir kiti 

įstatymai“ 

2017-09-13 

Nr. LV-

2017-1253 

2017-09-18 KPKC 8 val. Dokumentų rengimo ir 

tvarkymo švietimo 

įstaigose aktualijos 

2017-09-18 

Nr. GA-

2017-0764 

Psichologė Inga 

Markevičienė 
2017-01-27 VšĮ 

„Psichologinės 

paramos 

konsultavimo 

centras“ 

5 val. Naratyvinis požiūris į 

pasaulį 

 



2017-05-11 KPKC 6 val. Anglijos mokykla iš 

arti. Gerosios patirties 

sklaida dirbant su 

mokiniais grįžusiais iš 

užsienio 

 

2017-05-15 KPKC 6 val. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

darnios šeimos link 

 

2017-06-07 KPKC 6 val. Švietimo pagalbos 

specialistų 

bendradarbiavimas 

siekiant įgyvendinti 

naujus teisės aktus, 

reglamentuojančius 

patyčių prevenciją 

 

2017-06-14 KPKC 6 val. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

teikiant psichologinę 

pagalbą 

priklausomybės 

problemų turinčiai 

šeimai 

 

2017-10-20 KPKC 6 val. Metodų, stiprinančių 

vaikų psichikos 

sveikatą, mugė 

 

2017-10-30 KPKC 6 val. Mokymosi mediacija: 

mokymas, įrankiai ir 

užduotys mokymosi 

potencialui atsiskleisti 

 

2017-11-03 KPKC 3 val. Prokuratūros ir 

policijos darbas bei 

baudžiamojo 

persekiojimo procesas 

tiriant smurto artimoje 

aplinkoje atvejus 

 

2017-11-10 Savižudybių 

prevencijos 

mokytojų 

asociacija 

„Safe 

TALK“ 

4 val. Pasirengimas pastebėti 

savižudybės pavojų 

 

Logopedės ir 

specialioji 

pedagogė 

Saturna 

Sporišienė, 

Jurgita 

Surgėlienė, 

Indrė Rimkė 

2017-02-09 KPKC 6 val. Vaikų psichinės 

sveikatos stiprinimas 

 

2017-02-22 KPKC 6 val. Koučingo kultūra 

šiuolaikinėje švietimo 

įstaigoje 

 

2017-03-15 KPKC 6 val. Darbas su sunkiais 

mokiniais. Ribų 

nustatymas 

 

2017-04-25 KPKC 4 val. Vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros 

įstatymo santykis su 

baudžiamuoju 

įstatymu 

 

2017-11-06 VDU 4 val. Netipiška kalbos raida  

nuo 2017-

11-07 iki 

2017-11-20 

VšĮ 

„Švietimo 

tinklas“ 

20 val. Nuotolinio mokymo 

kursai „Aktyvūs 

mokymo(si) metodai 

pamokoje“ 

 

2017-10-05 KPKC 16 val. Vaikų su autizmo 

spektro sutrikimais 

 



poreikiai. Įtrauktis į 

ugdymo procesą  

Dalyvavo 5 

pedagogai 

 2017-03-02 KPKC 6 val. Pradinių kl. mokinių 

kalbinių gebėjimų 

ugdymas pagal 

atnaujintą lietuvių 

kalbos programą 

 

Dalyvavo 3 

pedagogai 

 2017-01-26 KPKC 6 val. Efektyvus mokymas ir 

mokymasis 

 

Dalyvavo 3 

pedagogai 

 2017-11-09 KPKC 6 val. Žaidybinimas mokymo 

procese 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-03-22 KPKC 6 val. Mokymosi 

motyvacijos skatinimo 

būdai. Kaip padėti 

mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-04-11 

2017-04-13 

KPKC 8 val.  Mąstymo mokykla. 

Mąstymo įpročiai. 

Efektyvaus mokymosi 

strategijos 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-08-29 KPKC 6 val. Lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio 

ugdymo bendrosios 

programos 

įgyvendinimas 6, 8, 10 

klasėse 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-05-22 KPKC 6 val.  Kultūra ir menas – 

kitoks požiūris į 

edukacinės aplinkos 

kultūrą 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 
 2017-04-10 KPKC 6 val. Interaktyvių 

technologijų 

panaudojimas ugdymo 

procese 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-01-03 KPKC 6 val.  Virtualių bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

aplinkų naudojimas 

mokinio individualios 

pažangos stebėsenai 

 

Dalyvavo 2 

pedagogai 

 2017-03-15 

2017-10-30 

KPKC 6 val. Socialinis ir emocinis 

ugdymas bendrojo 

ugdymo mokykloje 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-11-28 UAB 

„Šviesa“ 

mokymo 

centras 

6 val. Socialinės ir emocinės 

kompetencijos – raktas 

mokinio galimybėms 

atsiskleisti 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-06-14 KPKC 6 val. Savanoriavimo 

galimybės Lietuvoje ir 

Kaune. Kuo ir kam 

svarbi savanorystė 

 

Dalyvavo 2 

pedagogai 

 2017-09-27 VšĮ „RV 

agentūra“ 

3 val. Atliekų tvarkymas 

šiandieninėje 

mokykloje: galimybės 

ir perspektyvos 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-03-22 KPKC 6 val.  Patyčių prevencija 

mokykloje – visos 

bendruomenės 

pastangos 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 nuo 2017-

08-17 iki 

2017-08-19 

VšĮ Lion 

Quest 

25 val. Paauglystės kryžkelė ir 

laikas kartu 

 



Dalyvavo 1 

pedagogas 
 2017-04-05 KPKC 6 val. Specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymas 

kūno kultūros pamokų 

metu 

 

Dalyvavo 2 

pedagogai 

 2017-04-24 Valstybinė 

darbo 

inspekcija 

6 val. Mokytojams skirto 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos ugdymo 

priemonių rinkinio 

NAPO (sauga ir 

šypsena) pristatymas 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-04-14 Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

40 val. Saugus ir sveikatai 

palankus maistas  

 

Nuotoliniai mokymai 

Dalyvavo 4 

pedagogai 

 nuo 2016-

10-01 iki 

2017-06-15 

KPKC 480 

val. 

Šiuolaikinė 

mokymo(si) aplinka 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 nuo 2016-

10-01 iki 

2017-06-15 

KPKC 540 

val. 

Projekto ,,Šiuolaikinė 

mokymo(si) aplinka“ 

nuotolinių mokymų 

konsultantas 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 nuo 2017-

11-20 iki 

2017-12-03 

VšĮ 

„Švietimo 

tinklas“ 

24 val. Interaktyvūs 

pristatymai – 

kokybiškų pamokų 

pagrindas 

 

Dalyvavo IT 

mokytojas, 

informacinių 

technologijų 

sistemų 

administrator

ius 

 nuo 2017-

10-02 iki 

2017-12-08 

VšĮ 

„Švietimo 

tinklas“ 

20 val. 

20 val. 

20 val. 

Video kūrimas, 

redagavimas ir 

publikavimas. 

Tinklalapių kūrimo 

sistema WordPress. 

HTML ir CSS 

tinklalapių kūrimo 

pagrindai visiems 

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 nuo 2016-

11-02 iki 

2017-05-15 

Mokymo 

centras PRO 

200 

val. 

„Lituanistų avilys“ 

mokymai  

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 nuo 2017-

02-21 iki 

2017-03-16  

KPKC 40 val. Mokytojų 

kompiuterinio 

raštingumo programos 

edukacinė dalis 

 

Virtualios paskaitos, seminarai 

Dalyvavo 7 

pedagogai 

 2017-01-06 

2017-04-11 

2017-04-20 

2017-09-13 

2017-09-19 

Klaipėdos 

raj. švietimo 

centras 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų 

analizė, EMA 

pratybos, diagnostinio 

testo įrankio 

panaudojimo 

galimybės ir kt. 

 

Dalyvavo 4 

pedagogai 
 2017-04-24 

2017-05-03 

2017-05-04 

2017-05-22 

2017-05-23 

 

Klaipėdos 

raj. švietimo 

centras 

2 val.  

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

1 val. 

1 val. 

Virtuali mokymo(si)  

aplinka „Eduka klasė“: 

galimybė  mokyti(s) 

kitaip. Individuali 

mokinio pažanga, 

vertinimo kriterijai ir 

kt.  

 

Dalyvavo 3 

pedagogai 

 2017-01-11 

2017-04-20 

2017-11-22 

Klaipėdos 

raj. švietimo 

centras 

2 val. 

1 val. 

1 val. 

TAMO el. dienyno 

pusmečių vedimo 

ypatumai, pamokos 

lango pristatymas,  

pasaulio pažinimo 

 



užduočių ypatumai ir 

kt. 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-03-02 

2017-03-16 

Klaipėdos 

raj. švietimo 

centras 

2 val.  

3 val. 

2 val. 

1 val. 

Patyčių prevencija 

mokykloje: galimybės 

ir praktika. Saugus 

internete. Emocinio 

intelekto lavinimas 

mokykloje ir kt.  

 

Dalyvavo 1 

pedagogas 

 2017-01-25 Lietuvos 

moksleivių 

sąjunga 

2 val. Ką gali mokytojai ir 

mokiniai 

 

Dalyvavo 3 

pedagogai 

 2017-02-03 

2017-03-16 

2017-03-21 

2017-03-23 

2017-03-27 

2017-03-28 

2017-08-24 

2017-09-06 

 

Klaipėdos 

raj. švietimo 

centras 

2 val.  

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

2 val. 

Nauji 5-8 kl. lietuvių 

kalbos, literatūros 

vadovėliai. 

Skaitmeninės 

mokymo(si) 

priemonės. EMA 

elektroninės pratybos. 

Motyvuojančios 

veiklos ir užduotys 5-6 

klasei. Skaitymo 

strategijos literatūros 

pamokose. Užduočių 

įvairovė rašybos 

įgūdžiams formuoti. 

Kaupiamasis 

į(si)vertinimas 

pamokose ir kt. 

 

Ir kiti kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose dalyvavo po 1 mokytoją. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 397,8  

1.1. Iš jų (nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 
  

1.1.1.  Savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo 

statinių priežiūrai ir remontui 
54,4 

 

Stogo dalies apšiltinimas, remontas, dviejų 

stoglangių pakeitimas; vestibiulio ir centrinės 

laiptinės turėklų pakeitimas 
1.1.2.  Savivaldybės lėšos pastatų 

inžinerinių sistemų rekonstrukcijai 

ir remontui 

24,7 Vandentiekio-nuotekų sistemų atnaujinimo ir 

įrengimo darbų užbaigimas 

1.1.3.  Savivaldybės lėšos mokinių 

sportinio užimtumo infrastruktūros 

atnaujinimui ir plėtrai (sporto 

aikštynų atnaujinimas) 

95,7 Sporto aikštelių rekonstravimo ir aptvėrimo 

užbaigimas 

1.1.4.  Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimo programa 

(savivaldybės lėšos) 

1,1 Mokinių vasaros poilsio programos „Atostogauk 

turiningai“ įgyvendinimui 

1.1.5.  Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos (Savivaldybės 

lėšos) 

 

204,8 Kitos prekės 17,3 tūkst. Eur: 

4,8 tūkst. Eur elektrotechnikos, santechnikos, 

patalpų remonto, durų keitimo medžiagos, įrankiai, 

kitos ūkio reikmės; 3,4 tūkst. Eur IKT priemonės; 

2,7 tūkst. Eur įranga ir baldai suremontuotam 

vestibiuliui; 2,3 tūkst. Eur kiti baldai, mokyklinių 

suolų atnaujinimas; 1,0 tūkst. Eur patalpų valymo 

ir higienos reikmėms; 0,8 tūkst. Eur biuro įranga, 



priežiūra ir remontas; 0,6 tūkst. Eur kanceliarinės 

priemonės; 0,6 tūkst. Eur vaizdo kamerų įrengimas; 

0,6 tūkst. Eur kiemo teritorijos priežiūra; 0,5 tūkst. 

Eur mokymo priemonės. 

Ilgalaikio mat. turto einamasis remontas 1,9 tūkst. 

Eur - vestibiulio patalpų remontas. 

Kitos paslaugos 9,3 tūkst. Eur: 2,4 tūkst. Eur 

elektroninio skambučio sistemos įrengimas; 1,2 

tūkst. Eur graffiti piešiniai ant progimnazijos 

vestibiulio sienų; 0,9 tūkst. Eur progimnazijos 

pastato ir civilinės atsakomybės draudimas; 0,6 

tūkst. Eur rekonstruotų sporto aikštelių kadastriniai 

ir geodeziniai matavimai ir kt.;  

Planšetinės klasės nuoma 12,0 tūkst. Eur. 

Ilgalaikis materialusis turtas 2,3 tūkst. Eur: įsigytas 

veidrodinis-skaitmeninis fotoaparatas ir 

minkštasuolis vestibiuliui. 
1.1.6.  Pajamų už patalpų nuomą lėšos 13,9 Įvykdytas pagrindinis prioritetas - vestibiulio 

remontas, tam panaudojant 10,8 tūkst. Eur. Už 1,4 

tūkst. Eur įsigyti trūkstami roletai langams, 1,6 

tūkst. Eur panaudota kvalifikacijos kėlimui, 0,1 

tūkst. Eur skaitmeninio turinio įsigijimui 
1.1.7.  Lėšos už komunalines ir kitas 

paslaugas iš patalpas nuomojančių 

neformaliojo švietimo įstaigų ir kitų 

įmonių 

3,2 Komunalinių ir kitų paslaugų apmokėjimui 

2. Valstybės biudžeto lėšos  465,1  

2.1.  Iš jų (nurodyti, kokių institucijų ar 

pagal kokias programas skiriamos): 
  

2.1.1. Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos (Mokinio krepšelis) 
448,5 Tarifikuotų valandų skaičius vienam klasės 

komplektui – 42,11 (+5% palyginti su pernai). 

28,2 tūkst. Eur, skirti kitoms prekėms ir ilgalaikiam 

turtui, panaudoti: IKT priemonių 21,7 tūkst. Eur, 

muzikos instrumentų 3,0 tūkst. Eur, mokyklinių 

lentų, suolų 1,9 tūkst. Eur, sportinio inventoriaus 

0,8 tūkst. Eur, priemonių technologijų pamokoms 

0,5 tūkst. Eur, mikroskopų 0,3 tūkst. Eur įsigijimui.  

100% lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, 

panaudota Kauno mieste vykdomoms edukacinėms 

programoms apmokėti. Daugiausia lėšų panaudota 

VšĮ Karo paveldo centro ir Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės muziejaus edukacinėms 

programoms. 

75% (1,2 tūkst. Eur) kvalifikacijos tobulinimo lėšų 

panaudota seminarams mokinių mokėjimo mokytis 

bei pažinimo kompetencijų ugdymo temomis. 
2.1.2. Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos darbuotojų darbo 

apmokėjimo (Valstybės biudžeto 

lėšos) 

0,9 Darbo užmokestis padidintas 14,875 pareigybių 

darbuotojams. 

2.1.3. Ugdymo kokybės gerinimo 

programos lėšos pedagoginių 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sąlygoms (Valstybės biudžeto 

lėšos) 

15,7 Panaudota 44 pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygoms gerinti. 

3. Fondų lėšos (nurodyti tikslius 

pavadinimus) 
7,4  

3.1. ES lėšos. ŠMPF dotacija Erasmus+ 

projekto vykdymui 
7,4 Projekto partnerių mišriems besimokančiųjų 

(mokytojų ir mokinių) mobilumams ir kitų projekto 

veiklų įgyvendinimui 
4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 
- - 



 

V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 693473,23 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 544752,53 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 416800,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 127952,53 

2.2 Prekės ir paslaugos  148720,70 

2.2.1.1.1.1 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 99,97 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 530,00 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 6447,56 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 41319,26 

2.2.1.1.1.11 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir 

kitos komandiruotės išlaidos) 

4280,00 

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 12000,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 23868,74 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3434,00 

2.2.1.1.1.17 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 

ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20 KOMUNALINĖS PASLAUGOS 39495,65 

  Šildymas 25899,67 

  Elektros energija 11049,00 

  Vanduo 1276,15 

  Šiukšlių išvežimas 1270,83 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 17245,52 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos) 2000,00 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais  

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 172901,46 

3.1 Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 163602,46 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai 67883,86 

3.1.1.2.1.3 Kiti pastatai ir statiniai 95718,60 

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 9200,00 

3.1.2.1.1.2 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

99,00 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  

Iš viso (2 + 3) 868374,69 

 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

4,9 0,8 tūkst. Eur Kauno m. mokyklų mokinių projektų, 

konkursų-parodų organizavimui, progimnazijos 

renginių, projektų vykdymui, erdvių mokinių 

laisvalaikiui įrengimui, stalo žaidimams.  
6. Parama 0,4 Tikslinė parama panaudota  mokinių testavimui 

pagal WASI metodiką 
 IŠ VISO: 875,6  
 Iš jų - teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 
17,1  



VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti nuo 

kada), įsigytas, perleistas 

turtas) 
1 2 3 4 5 

Pasaugos pagrindais valdomas turtas 

1.  Sveikatos mitybos piramidė su maisto produktų 

modeliais  

M. Gimbutienės g. 9 

1 555,80 Valdomas pasaugos 

pagrindais nuo 2013-10-22 

2.  Mechaninės svarstyklės su ūgio matuokle 

M. Gimbutienės g. 9 

1 427,54 Valdomas pasaugos 

pagrindais nuo 2013-10-22 

3.  Kompiuteris Lenovo su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 669,13 Valdomas pasaugos 

pagrindais nuo 2016-12-23 

Panaudos pagrindais valdomas turtas 

4.  Žemės sklypas. Plotas 1,7434 ha 

M. Gimbutienės g. 9 

1 124843,00 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2017-08-03 

5.  Programinė įranga ABI WORD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,40 Savivaldybės turtas 

valdomas panaudos 

pagrindais nuo 2008-03 

6.  Programinė įranga Lietuvių kalbos bendrinė tartis 

M. Gimbutienės g. 9 

1 4,92 Savivaldybės turtas 

valdomas panaudos 

pagrindais nuo 2008-03 

7.  Modeliavimo konstravimo programa "Croco" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 205,05 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

8.  PĮ MKP lokalizuota "Dinaminė geometrija 4 versija"  

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,96 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

9.  PĮ MKP lokalizuota "Free Pascal" programavimo 

sistema 

M. Gimbutienės g. 9 

1 4,92 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

10.  PĮ MKP anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas  

"ALKONAS" CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 21,14 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

11.  PĮ MKP lokalizuota "Free Pascal" programavimo 

sistema 

M. Gimbutienės g. 9 

1 4,92 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

12.  PĮ MKP "Šaltinėlis" (mokomasis žaidimas vaikams) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,09 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

13.  PĮ MKP "Lietuvos geografijos atlasas" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 7,82 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

14.  PĮ MKP "Lietuvių etninė kultūra" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,09 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

15.  PĮ MKP "Įdomioji Lietuvos istorija" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 24,04 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

16.  Modeliavimo konstravimo programa Croco 

M. Gimbutienės g. 9 

1 205,05 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

17.  PĮ "Matematika 10 su dinamine geometrija" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 28,96 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

18.  PĮ "Lietuvių kalbos bendrinė tartis" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 4,92 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 



19.  PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP Pro AE 

OLP 

M. Gimbutienės g. 9 

1 61,98 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

20.  PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP Pro AE 

OLP 

M. Gimbutienės g. 9 

1 61,98 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

21.  PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP Pro AE 

OLP 

M. Gimbutienės g. 9 

1 61,98 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

22.  Microsoft programinės įrangos licencija asmeninio 

kompiuterio platformai: Windows XP; Microsoft 

Office Professional (15 licencijų) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 107,65 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

23.  Programinė įranga "Abi Word" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,40 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

24.  Nešiojamasis kompiuteris Vector NK 01 su krepšiu  

M. Gimbutienės g. 9 

1 899,49 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

25.  Asmeninis kompiuteris Vector AK09.M8 su 

monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 621,99 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

26.  Asmeninis kompiuteris Vector AK09.M8 su 

monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 621,99 Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

27.  Interaktyvioji lenta su mokomosiomis programomis 72 

''Clever Board 1". Mimio 2.74. LYNKX 3 programinė 

įranga 

M. Gimbutienės g. 9 

1 956,22 

 

Valstybės turtas valdomas 

panaudos pagrindais nuo 

2013-10-24 

Išsinuomotas turtas 

28.   Virtualioji mokymosi klasė 

M. Gimbutienės g. 9 

1 36000,00 Išperkamoji nuoma nuo 
2016-09-01 iki 2019-08-31 

Programinė įranga ir jos licencijos 

29.   PĮ MKP kompiuterinis anglų-lietuvių, lietuvių-anglų 

kalbų žodynas „Alkonas" CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 21,14 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

30.  PĮ MKP „Šaltinėlis". Mokomasis žaidimas vaikams. 

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,09 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

31.  PĮ MKP „Šaltinėlis". Mokomasis žaidimas vaikams. 

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,09 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

32.  PĮ MKP „Lietuvos geografijos atlasas" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 7,82 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

33.  PĮ MKP „Lietuvių etninė kultūra" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 17,09 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

34.  PĮ MKP „Įdomioji Lietuvos istorija" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 24,04 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2005-12 

35.  PĮ MKP „Atviro kodo programos mokyklai“ 

(internetinių puslapių kūrimui) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 9,66 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2009-12-23 

36.  PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją” 2 dalys 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,71 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2009-12-23 

37.  PĮ MKP ”Skaičių miestelis” (licencija visiems vienos 

švietimo įstaigos kompiuteriams)  

M. Gimbutienės g. 9 

1 28,96 Valdomas patikėjimo teise 

nuo 2009-12-23 

38.  Skaitmeninis turinys „Pradinukai 1“. Integruotas kursas 

1 kl. (lietuvių k., pasaulio p., matematikos) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 57,92 Pirktas 

39.  Pasaulio pažinimo pateiktys “Lietuvos medžiai“ CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,11 Pirktas 

40.  Pasaulio pažinimo pateiktys “Lietuvos miškų žvėrys“ 

CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,11 Pirktas 



41.  Pasaulio pažinimo pateiktys “Lietuvos paukščiai“ CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,11 Pirktas 

42.  Pasaulio pažinimo pateiktys1-4 kl. CD 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,11 Pirktas 

43.  Programinė įranga (MS WINDOWSXP, MSOFFICE 

XP) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 174,35 Pirktas 

44.  Programinė įranga Linux OS Baltic Knoppix CD  

M. Gimbutienės g. 9 

1 1,45 Pirktas 

45.  PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP PRO AE 

OLP 

M. Gimbutienės g. 9 

1 61,98 Valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise nuo 2004-

06-28 

46.  CD „Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys“ 

su dokumentacija 

M. Gimbutienės g. 9 

1 6,66 Valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise nuo 2004-

06-28 

47.  Gamta 5. Skaitmeninių priemonių komplektas (14 

aktyvių pamokų "Mokslininkų pėdomis" 5 kl.) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 40,55 

 

Pirktas 

48.  Mokomoji kompiuterinė programa "CROCODILE 

PHYSICS" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 218,72 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

49.  Mokomoji kompiuterinė programa "CROCODILE 

MATHEMATICS" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 217,01 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

50.  Mokomoji kompiuterinė programa "CROCODILE 

ICT" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 218,72 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

51.  Mokomoji kompiuterinė programa "Imagine LOGO" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 29,05 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

52.  Mokomoji kompiuterinė programa "Grožio salonas 2" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 14,35 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

53.  Mokomoji kompiuterinė programa "Dešimtukas" 

(mokomasis matematikos žaidimas 1 kl.) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 24,91 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

54.  Mokomoji kompiuterinė programa "Dešimtukas" 

(mokomasis matematikos žaidimas 1 kl.) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 24,91 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

55.  Mokomoji kompiuterinė programa "Kengūros" 

konkurso kompiuterinis var. Matematikos uždaviniai  

3-12 kl. 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,54 

Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

56.  Mokomoji kompiuterinė programa "Stereometrija ir 

erdviniai kūnai" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,40 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

57.  Mokomoji kompiuterinė programa anglų-lietuvių kalbų 

žodynas "Passport" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 11,29 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

58.  Mokomoji kompiuterinė programa "Matematika 11". 

Elektroninės pratybos bendrajam kursui. 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,40 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

59.  PĮ MKP "Suskaičiuok" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 87,15 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

60.  PĮ MKP "Atviro kodo programos mokyklai" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 9,66 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

61.  PĮ MKP "Žaiski ir pažink Bibliją" 1 ir 2 dalis 

M. Gimbutienės g. 9 

1 8,71 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

62.  PĮ MKP "Skaičių miestelis" licencija visiems 1 

švietimo įstaigos kompiuteriams 

M. Gimbutienės g. 9 

1 28,96 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

63.  Matematikos mokymo, matematinio mąstymo bei 

erdvinio suvokimo lavinimo programinė įranga 

1 514,09 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 



M. Gimbutienės g. 9 

64.  Bendravimo įgūdžių ir dėmesio koncentraciją lavinanti 

programinė įranga 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1028,19 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

65.  Lietuvių kalbos skaitymo bei rašymo įgūdžiams 

tobulinti skirta programinė įranga 

M. Gimbutienės g. 9 

1 514,09 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

66.  Kalbos sutrikimų turinčių vaikų kalbos įgūdžius lavinti 

programinė įranga ir duomenų bazė 

M. Gimbutienės g. 9 

1 514,09 
Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

67.  Buhalterinė programa STEKAS („Stekas-apskaita“ ir 

„Stekas-ALGA“) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1013,67 Pirktas 

68.  SMART programos įrangos komplektas 1 metams 

M. Gimbutienės g. 9 

1 99,00 Pirktas 

Pastatai 

69.  Pastatas - mokykla. Statybos pabaigos metai 1985. 

Modernizuotas 2011-2016 m. Bendras patalpų plotas 

6468 m².  Trijų aukštų. Sienų medžiaga - gelžbetonio 

plokštės. Apšiltintas.  

M. Gimbutienės g. 9   

1 1453513,56 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

Kiti statiniai 

70.  Kiemo aikštelė (betono - plytelių), tvora.  

M. Gimbutienės g. 9   
1 2058,04 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

71.  Kiti statiniai (atvira sporto aikštelė). 29mx15 m, plotas 

420 m². Aptverta 2,80 m aukščio segmentine metaline 

tvora (88,15 m). Danga - polivinilchlorido. Sumontuoti 

du krepšinio stovai su lankais.  

M. Gimbutienės g. 9   

1 42939,06 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-23 

Kitos mašinos ir įrenginiai 

72.  Muzikinis centras HITACHI 

M. Gimbutienės g. 9 
1 1985,92 Pirktas 

73.  Elektriniai vargonai CACIO 

M. Gimbutienės g. 9 
1 1078,54 Pirktas 

74.  Garso įrangos komplektas: akustinė sistema, mikšerinis 

pultas su stiprintuvu, mikrofonas, stovas mikrofonui  

M. Gimbutienės g. 9 

1 637,16 Pirktas 

75.  Aktyvaus ugdymo sistema:   pulteliai 32 vnt. su  

įrangos krepšiu,  retransliatorius,  programinė įranga (5 

licencijos)  

M. Gimbutienės g. 9 

1 1001,80 

 

Pirktas 

76.  Vaizdo stebėjimo sistema: skaitmeninis vaizdo įrašymo 

įrenginys; skaitmeninės kameros lauko 6 vnt., kietasis 

diskas, pakrovėjas impulsinis 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1119,65 

 

Pirktas 

77.  Laboratorinių indų ir priemonių rinkinys chemijos 

laboratoriniams darbams 

M. Gimbutienės g. 9 

1 463,47 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

78.  Laboratorinių indų ir priemonių rinkinys fizikos ir 

biologijos laboratoriniams darbams 

M. Gimbutienės g. 9 

1 293,09 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

79.  Interaktyvioji lenta "Smart SB  680" su nešiojamu 

stovu 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1594,34 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

80.  Baltoji lenta su stovu 120x150cm 

M. Gimbutienės g. 9 
1 357,45 

 

Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

81.  Vaizdo sistemos komplektas (skaitmeninis įrašymo 

įrenginys, kietas diskas, vaizdo kameros 4 vnt.) 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1158,48 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

82.  Vaizdo sistemos komplektas (vaizdo kameros 4 vnt., 

šviestuvai-prožektoriai 2 vnt., video kabelis) 
1 1448,10 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 



M. Gimbutienės g. 9 

83.  Grafikos spausdinimo presas 

M. Gimbutienės g. 9 
1 1575,93 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

84.  Siuvamoji mašina "Bernina 380" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 869,09 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

85.  Žmogaus anatomijos modelis "3B scientific Torso 

B32" 

M. Gimbutienės g. 9 

1 525,66 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

86.  Elektrinis pianinas "Yamaha DGX-640" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 837,55 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

87.  Žmogaus griaučių modelis "3B Scientific A12" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 420,53 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

88.  Elektrinė viryklė "Electrolux EKC513517W" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 345,53 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

89.  Reismusinės medienos obliavimo staklės "HOB 260N" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 665,84 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

90.  Elektros ir elektronikos mokymo priemonių rinkinys 

M. Gimbutienės g. 9 
1 876,11 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

91.  Gamtos mokslų kompiuterinė laboratorija "Nova 

5000"su jutikliais 

M. Gimbutienės g. 9 

1 2855,39 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

92.  Daugiafunkcinis pultas "Yamaha MG166CX-USB" 

M. Gimbutienės g. 9 
1 473,10 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

93.  Cheminių medžiagų rinkinys 

M. Gimbutienės g. 9 
1 486,77 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

94.  Televizorius "Sony" su DVD grotuvu 

M. Gimbutienės g. 9 
1 404,76 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

95.  Televizorius "Sony" su DVD grotuvu 

M. Gimbutienės g. 9 
1 404,76 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

96.  Televizorius "Sony" su DVD grotuvu 

M. Gimbutienės g. 9 
1 404,76 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

97.  Kompensuojamoji klaviatūra su programine įranga 

M. Gimbutienės g. 9 
1 553,69 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

98.  Interaktyvioji lenta "Smart SB  680" su PĮ 

M. Gimbutienės g. 9 
1 3679,62 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

99.  Mikroskopų ir skaitmeninės mikroskopų kameros 

komplektas 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1019,44 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

100.  Krepšinio lenta su lanku 

M. Gimbutienės g. 9   

1 435,59 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

101.  Krepšinio lenta su lanku 

M. Gimbutienės g. 9   

1 435,88 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

102.  Pianinas Petrov 

M. Gimbutienės g. 9   

1 593,72 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

103.  Fotoaparatas NIKON 

M. Gimbutienės g. 9  

1 1618,99 Pirktas 

Baldai 

104.  Minkštas kampas 

M. Gimbutienės g. 9 
1 463,39 Pirktas 

105.  Sofa „Rowsana“ 

M. Gimbutienės g. 9 
1 338,86 Pirktas 

106.  Spinta 2-jų dalių su keturiomis stumdomomis durimis 

M. Gimbutienės g. 9 

1 500,00 Nemokamai gauta 

107.  Baldų komplektas su dviviečiais stalais (14 dviviečių 

reguliuojamo aukščio stalų, 28 reguliuojamo aukščio 

kėdės, 1 mokytojo stalas, 1 reguliuojamo aukščio 

mokytojo kėdė, 1 klasės lenta). 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1736,39 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

108.  Baldų komplektas su vienviečiais stalais (28 vienviečių 

reguliuojamo aukščio stalų, 28 reguliuojamo aukščio 
1 2153,61 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 



kėdės, 1 mokytojo stalas, 1 reguliuojamo aukščio 

mokytojo kėdė, 1 klasės lenta). 

M. Gimbutienės g. 9 

109.  Mokyklinė sekcija (keturių dalių, ruda) 

M. Gimbutienės g. 9   

1 301,20 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

110.  Spinta su durelėmis ir atviromis lentynomis 

M. Gimbutienės g. 9   

1 600,00 Dovanotas 

111.  Minkštasuolis „Jurgita“ 2 

M. Gimbutienės g. 9   

1 681,01 Pirktas 

Kompiuterinė įranga 

112.  Asmeninis  kompiuteris VEKTOR SK-AK08 su 

monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 514,54 Valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise nuo 2006-

12-29 

113.  Asmeninis  kompiuteris VEKTOR SK-AK08 su 

monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 514,54 Valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise nuo 2006-

12-29 

114.  Kompiuteris VEKTOR SK-AK08 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 427,77 Valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise nuo 2005-

02 

115.  Nešiojamas kompiuteris Hewlett Packard   

M. Gimbutienės g. 9 

1 482,55 Pirktas 

116.  Kompiuteris Vektor AKO8.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2008-09-29 

117.  Projektorius TOSHIBA XD 2000 

M. Gimbutienės g. 9 

1 492,35 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2008-09-29 

118.  Kompiuteris nešiojamas HP CQ60-11OEN  

M. Gimbutienės g. 9 

1 537,36 Pirktas 

119.  Kompiuteris nešiojamas HP CQ60-11OEN  

M. Gimbutienės g. 9 

1 537,36 Pirktas 

120.  Kompiuteris nešiojamas HP CQ60-11OEN  

M. Gimbutienės g. 9 

1 537,36 Pirktas 

121.  Kompiuteris Intel su monitoriumi BenQ  

M. Gimbutienės g. 9 

1 638,61 Pirktas 

122.  Kompiuteris Intel su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 548,42 Pirktas 

123.  Projektorius BenQMS500 

M. Gimbutienės g. 9 

1 321,48 Pirktas 

124.  Projektorius BenQ  MS517 

M. Gimbutienės g. 9 

1 335,67 Pirktas 

125.  Projektorius BenQ  MS517 

M. Gimbutienės g. 9 

1 335,67 Pirktas 

126.  Kompiuteris Intel su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 565,52 Pirktas 

127.  Kompiuteris Intel su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 622,10 

 

Pirktas 

128.  Kompiuteris  ASUS su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 596,49 

 

Pirktas 

129.  Projektorius BenQ  MX503 

M. Gimbutienės g. 9 

1 380,13 Pirktas 

130.  Projektorius BenQ  MX503 

M. Gimbutienės g. 9 

1 380,13 Pirktas 

131.  Projektorius BenQ  MX505 

M. Gimbutienės g. 9 

1 429,80 Pirktas 

132.  Projektorius BenQ  MX505 

M. Gimbutienės g. 9 

1 429,80 Pirktas 

133.  Kompiuteris Intel su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 655,30 Pirktas 

134.  Kompiuteris ASUS su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 618,42 Pirktas 

135.  Kompiuteris ASUS su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 625,63 Pirktas 



136.  Kompiuteris ASUS su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 625,63 Pirktas 

137.  Kompiuteris ASUS su monitoriumi  

M. Gimbutienės g. 9 

1 625,63 Pirktas 

138.  Kompiuteris Intel Core su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 542,00 Pirktas 

139.  Kompiuteris Intel Core su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 554,00 Pirktas 

140.  Kompiuteris Intel Core su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 554,00 Pirktas 

141.  Kompiuteris Intel i5 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 600,00 Pirktas 

142.  Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 655 G1 

M. Gimbutienės g. 9 

1 656,02 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2015-06-17 

143.  Kompiuterių klasės įranga (komplektas K1): 1 vnt. 

kompiuteris Vector AK09 M4; 4 vnt. kompiuterių Vector 

AK09 M3; 1 vnt. lazerinis A4 spausdintuvas Konica-Minolta 

PagePro 1350E; 1 vnt. tinklo komutatorius; 1 vnt. spalvinis 

skeneris Mustek ScanExpress 1248UB. 

M. Gimbutienės g. 9 

1 1922,58 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

144.  Kompiuteris Vektor AK08.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

145.  Kompiuteris Vektor AK08.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

146.  Kompiuteris Vektor AK08.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

147.  Kompiuteris Vektor AK08.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

148.  Kompiuteris Vektor AK08.M1 su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9 

1 440,52 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

149.  Daugialypės terpės projektorius Toshiba SC25 

M. Gimbutienės g. 9 

1 936,74 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

150.  Kompiuteris "Lenovo Think Centre" 880894G su 

monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 724,79 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

151.  Kompiuteris "Lenovo Think Centre" 880894G su 

monitoriumi  

M. Gimbutienės g. 9   

1 724,79 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

152.  Nešiojamas kompiuteris "HP 6730b" Intel Core 2  

M. Gimbutienės g. 9   

1 714,45 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

153.  Nešiojamas kompiuteris "HP 6730b"  Intel Core 2  

M. Gimbutienės g. 9   

1 714,45 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

154.  Nešiojamas kompiuteris "HP 6730b"  Intel Core 2  

M. Gimbutienės g. 9   

1 714,45 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

155.  Projektorius "CasioXJ-S32" ir dokumentų kamera 

"Aver Vision CP-300" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 938,82 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

156.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

157.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

158.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

159.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

160.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

161.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

162.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 



163.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

164.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

165.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi  

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

166.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi   

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

167.  Kompiuteris HP6005 Pro MT su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 902,03 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

168.  Multimedijos projektorius "Toshiba X 100"  

M. Gimbutienės g. 9   

1 306,55 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

169.  Multimedijos projektorius "Toshiba X 100"  

M. Gimbutienės g. 9   

1 306,55 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

170.  Nešiojamas kompiuteris ACER Aspire 5742G, Intel  

M. Gimbutienės g. 9   

1 868,86 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

171.  Kompiuteris AMD su monitoriumi 

M. Gimbutienės g. 9   

1 579,24 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

172.  Spalvotas spausdintuvas "Epson AcuLaser CX16NF" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 376,73 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

173.  Nešiojamas kompiuteris "HP ProBook 6555B" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 721,91 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

174.  Nešiojamas kompiuteris "HP ProBook 6555B" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 721,91 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

175.  Nešiojamas kompiuteris "HP ProBook 6555B" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 721,91 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

176.  Nešiojamas kompiuteris "HP ProBook 6555B" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 721,91 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

177.  Projektorius "Casio XJ-A141" 

M. Gimbutienės g. 9   

1 1016,28 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

178.  Interaktyvi lenta Prestigio MultiBoard su stovu 

M. Gimbutienės g. 9   

1 4743,20 Pirktas 

179.  Planšetinių kompiuterių mobili įkrovimo dėžė 

PowerTrolley 30-čiai planšečių 

M. Gimbutienės g. 9   

1 1550,00 Pirktas 

180.  Monitorius PHILIPS 43‘‘ 

M. Gimbutienės g. 9   

1 606,80 Pirktas 

Kita biuro įranga 

181.  Universalus lazerinis (spausdinimo, kopijavimo, 

skenavimo) aparatas Canon MF5940DN.  

M. Gimbutienės g. 9 

1 345,18 Pirktas 

182.  Universalus lazerinis (spausdinimo, kopijavimo, 

skenavimo) aparatas Canon i-SENSYS MF5940 dn 

M. Gimbutienės g. 9 

1 345,18 

 

Pirktas 

183.  Kopijavimo aparatas-spausdintuvas Toshiba e-studio 

163 

M. Gimbutienės g. 9   

1 645,23 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

184.  Daugiafunkcis kopijavimo aparatas "Konica Minolta 

Bizhub 163" su priedais  

M. Gimbutienės g. 9   

1 375,67 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

185.  Aparatas daugiafunkcinis HP Laser Jet 3055 

M. Gimbutienės g. 9   

1 571,13 Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

Nebaigta statyba 

186.  Pastato vidaus vandentiekio-nuotekų sistemos 

modernizavimo techninis projektas 

M. Gimbutienės g. 9   

1 4205,28 

 

Valdomas patikėjimo 

teise nuo 2013-10-24 

187.  Mokyklos pastato dalies patalpų paprastojo remonto 

darbai: vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto 

darbai, vidaus  lietaus nuotekų sistemos remonto 

darbai. 

M. Gimbutienės g. 9   

1 11150,37 

 

Pirktas 



188.  Mokyklos pastato Techninio projekto Nr. 2012-12-03-

TP-VN pakeitimas 

M. Gimbutienės g. 9   

1 1028,50 

 

Pirktas 

189.  Mokyklos pastato inžinerinių tinklų ir vidaus patalpų 

remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 41592,48 

 

Pirktas 

190.  Mokyklos pastato inžinerinių tinklų ir vidaus patalpų 

remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 1850,52 

 

Pirktas 

191.  Mokyklos kitų inžinerinių statinių (sporto aikštelių) 

rekonstravimo supaprastintas projektas 

M. Gimbutienės g. 9   

1 2600,00 Pirktas 

192.  Progimnazijos kitų inžinerinių statinių (sporto 

aikštelių) rekonstravimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 16114,11 Pirktas 

193.  Progimnazijos kitų inžinerinių statinių (sporto 

aikštelių) rekonstravimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 20717,30 Pirktas 

194.  Progimnazijos pastato inžinerinių tinklų remonto 

darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 23620,07 Pirktas 

195.  Progimnazijos pastato WC, prausyklų ir dušo patalpų 

remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 6908,59 Pirktas 

196.  Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštelių) 

rekonstravimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 10659,66 Pirktas 

197.  Vandentiekio-nuotekų sistemų remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 22206,77 Pirktas 

198.  Darbo projekto parengimas 

M. Gimbutienės g. 9   

1 2500,00 Pirktas 

199.  Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštelių) 

rekonstravimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 69845,40 Pirktas 

200.  Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštelių) 

rekonstravimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 15213,54 Pirktas 

201.  Stogo remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 23162,41 Pirktas 

202.  Stogo remonto darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 15441,61 Pirktas 

203.  Švieslangių (2 vnt.) įrengimo darbai 

M. Gimbutienės g. 9   

1 4573,07 Pirktas 

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius 

metus) 

Išlaidos kitoms išmokoms 

(iš viso, Eur už ataskaitinius metus) 

1 2 3 4 

1 Direktorius 14935,97 1242,50 (premija) 

2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 13035,36 1029,65 (premija) 

3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8273,27 400,00 (premija) 

4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 6044,67  

5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 6029,81 200,00 (premija) 

 IŠ VISO: 48319,08 2806,69 

 



 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: progimnazijos direktorė Antanina 

Džiugienė, paskirta 1995 m. gruodžio 11 d. 

 

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi informacija: 

aukštasis išsilavinimas (Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, fiziko, dėstytojo specialybė); 

edukologijos mokslo magistro laipsnis (švietimo vadybos sritis); II vadybos kvalifikacinė kategorija; 

2014 m. apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu už ilgametį, 

kūrybišką pedagoginį darbą ir nuopelnus Kauno miestui.  

 

8.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – 16178,47 Eur. Šią sumą sudaro darbo 

užmokestis ir premija, skirta Kauno miesto savivaldybės mero įsakymu 2017-12-15 Nr. MP_384. 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai) 

 

X SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

(Pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XI SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

2017 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atliko patikrą po užbaigimo projekto „Kauno 

Petrašiūnų vidutinės mokyklos pastato ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“, finansuoto iš ES fondų 

lėšų. Pažeidimų nerasta. 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai ˅  Gerai   Patenkinamai   Silpnai  Nevertinama  

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

  



6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1 tikslas – stiprinant mokytojų profesionalumą, kuriant ir efektyviai panaudojant šiuolaikines ugdymosi 

aplinkas bei plėtojant patirtinio mokymo(si) galimybes, ne mažiau 70% mokinių padarys pažangą, 

atitinkančią jų numatytus siekius. 

Tikslingai organizuojant mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą, metodinių renginių organizavimą, 

įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „Tyrinėkime 

Europą – kartu mes esame kaip vienas“ 

pagerinta mokinių mokymosi motyvacija, 

nuosekliai ir kryptingai ugdoma mokėjimo 

mokytis bei pažinimo kompetencijos. 

60% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ projekto 

„Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip 

vienas“ veiklose.  

30% mokytojų ir 8 mokiniai dalyvauja mokyklų 

partnerių tarptautiniuose susitikimuose.  

10-11 pradinių klasių įgyvendina tarptautinio 

projekto veiklas.  

50% stebėtų pamokų nuosekliai ir kryptingai 

ugdoma mokėjimo mokytis bei pažinimo 

kompetencijos, ugdymasis (mokymasis) atviras ir 

patirtinis.  

Organizuoti 3-4 dalykiniai, metodiniai renginiai 

apie interaktyvaus ugdymo galimybes (mokymo 

metodų, priemonių gerųjų patirčių, idėjų aplanko 

sukūrimas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% mokytojų dalyvauja metodiniuose 

renginiuose mieste, respublikoje, dalinasi gerąja 

patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

52% mokytojų dalyvauja „Erasmus+“ projekto 

„Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ 

veiklose.  

24% mokytojų ir 6 mokiniai dalyvavo mokyklų 

partnerių tarptautiniuose susitikimuose.  

11 pradinių klasių įgyvendina tarptautinio projekto 

veiklas.  

50% stebėtų pamokų nuosekliai ir kryptingai ugdoma 

mokėjimo mokytis bei pažinimo kompetencijos, 

ugdymasis (mokymasis) atviras ir patirtinis.  

 

Organizuoti 4 dalykiniai, metodiniai renginiai apie 

interaktyvaus ugdymo galimybes (Office 365: paštas, 

kalendorius, adresų knygutė, dokumentų saugyklos 

OneDrive, skype verslui, vaizdo pamokų kūrimas, 

virtualios mokymosi aplinkos, mokytojų 

bendradarbiavimo tinklas, profilio kūrimas, 

inovatyvaus mokytojo programa, skaitmeninė 

edukacijos laboratorija šiuolaikiniam mokymuisi, 

individualiai pažangai ir kūrybiškam mąstymui). 

Organizuoti metodinių grupių posėdžiai „Patirtinio 

mokymo(si) ir šiuolaikinių mokymosi aplinkų 

panaudojimo galimybės“. Sukurtas gerųjų patirčių, 

idėjų aplankas „Inovatyvių metodų taikymas 

panaudojant virtualią aplinką“. 

50% mokytojų dalyvauja metodiniuose renginiuose 

mieste, respublikoje, dalinasi gerąja patirtimi 

(filmuotos pamokos pristatymas kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje „Modernioji kūno kultūros 

pamoka pradiniame ugdyme“; pranešimas 

respublikinėje mokytojų konferencijoje „Idėjų mugė 

2017. Kuriame ir dalinamės“; pranešimas metodiniame 

renginyje  „Metodų, stiprinančių vaikų psichikos 

sveikatą, mugė“; pranešimas respublikinėje mokytojų ir 

tėvų konferencijoje „Mokinio pažanga – mokyklos ir 

tėvų bendradarbiavimo rezultatas“; pranešimai 

respublikinio projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ 

konferencijoje; progimnazijos mokytoja - rusų kalbos 

olimpiados vertinimo komisijos narė). 
Pritaikyti ugdymo turinį orientuojantis į atvirą ir 

patirtinį mokymąsi. 

Organizuoti 4-5 renginiai pagrįsti 

eksperimentavimu, tyrinėjimu ir kūryba.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti 7 renginiai pagrįsti eksperimentavimu, 

tyrinėjimu ir kūryba (matematikos viktorina „Surask 

kelią“, eilėraščių popietė ir kūrybinių darbų paroda 

„Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“, renginiai 

„Tyrinėjame gamtą“ ir „Žinių arena“, išvyka į renginį 

„Tyrėjų naktys“, projektas „Nenugalėta Lietuva“, 

konkursas „Sveika mityba mokykloje“, kūrybinis 



 

 

 

80% mokinių dalyvauja progimnazijos ir 30% 

miesto renginiuose. Organizuotas tarptautinis 

mokinių parengtų pateikčių projektas „Panašūs ir 

skirtingi“. 

 

 

60% pamokų stebėjimo tikslas – išsiaiškinti 

mokinių pasiekimų vertinimo sistemą, 

atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio 

galimybes, siekiant nuolatinės asmeninės 

pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu.   

50% mokytojų veda atviras pamokas, dalinasi 

patirtimi. 80% stebėtų pamokų daug dėmesio 

skiriama mokymui(si) mokytis – rasti, atsirinkti, 

įprasminti žinojimą. 70% pamokų vyrauja atviras 

ir patirtinis mokymasis.  

Atlikta 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir 5-8 klasių mokinių apklausa, 

siekiant išsiaiškinti individualių pasiekimų 

vertinimo efektyvumą. 80% mokinių suvokia 

save kaip asmenybes, džiaugiasi savo 

pasiekimais. 

projektas „Antrasis knygos gyvenimas“, edukacinis 

užsiėmimas „Pirmieji robotikos žingsniai“, „Mažieji 

mokslininkai. Tyrimai gamtoje“). 

100% mokinių dalyvauja progimnazijos ir 36% miesto 

renginiuose. Organizuotas tarptautinis pradinių klasių 

mokinių parengtų pateikčių projektas „Panašūs ir 

skirtingi“ (dalyvavo mokiniai iš Vokietijos, Lenkijos, 

Portugalijos, Turkijos ir 11-kos Kauno miesto 

mokyklų).  

40% pamokų stebėjimo tikslas – išsiaiškinti mokinių 

pasiekimų vertinimo sistemą, atsižvelgiant į 

individualias kiekvieno mokinio galimybes, siekiant 

nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu 

ir tempu.   

45% mokytojų veda atviras pamokas, dalinasi patirtimi. 

60% stebėtų pamokų daug dėmesio skiriama 

mokymui(si) mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti 

žinojimą. 70% pamokų vyrauja atviras ir patirtinis 

mokymasis.  

Atlikta 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

5-8 klasių mokinių apklausa, siekiant išsiaiškinti 

individualių pasiekimų vertinimo efektyvumą. 90% 5-8 

klasių mokinių dalyvavusių NMVA apklausoje teigia, 

kad jiems yra svarbu mokytis. 80% NMVA apklausoje 

dalyvavusių 1-8 klasių mokinių tėvų teigia, kad 

mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą 

gyvenime. 
Ugdymo organizavimas sukuriant ugdymąsi 

stimuliuojančią aplinką. 

50% pamokų stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, kaip 

organizuojamas ugdymas, pritaikant ugdymo(si) 

aplinką.  

30% pamokų organizuojama netradicinėse 

aplinkose (muziejuose, bibliotekoje, 

progimnazijos kieme, gamtoje ir pan.).  

 

 

30% mokytojų įgyvendina projektą „Šiuolaikinė 

mokymosi aplinka“, 25% mokinių naudojasi 

„Office 365“ debesų kompiuterijos paslaugomis.  

 

 

 

 

60% stebimų pamokų mokytojai naudojasi 

virtualia aplinka (Skype pamokos, „Office 365“ 

debesų kompiuterijos paslaugos, mokyklos 

sukurtas mokymo metodų, priemonių gerųjų 

patirčių, idėjų aplankas). 

90% stebimų pamokų ugdymosi aplinka - 

funkcionali, dinamiška, stimuliuojanti 

mokymąsi, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą.   

 

 

50% pamokų stebėjimo tikslas – išsiaiškinti, kaip 

organizuojamas ugdymas, pritaikant ugdymo(si) 

aplinką.  

12% pamokų organizuotos netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 

teatruose, gamtoje, istoriniuose ir gamtiniuose 

objektuose, KTU, progimnazijos bibliotekoje, kieme, 

Pažaislio šile).   

20% mokytojų įgyvendina projektą „Šiuolaikinė 

mokymosi aplinka“, 22% mokinių naudojasi projekto 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ ištekliais 

(elektroninės pratybos, debesų kompiuterijos 

paslaugos). Sukurtas gerųjų patirčių, idėjų aplankas 

„Inovatyvių metodų taikymas panaudojant virtualią 

aplinką“.  

30% stebimų pamokų mokytojai naudojasi virtualia 

aplinka (Skype pamokos, „Office 365“ debesų 

kompiuterijos paslaugos, mokyklos sukurtas mokymo 

metodų, priemonių gerųjų patirčių, idėjų aplankas).  

 

80% stebimų pamokų ugdymosi aplinka -  funkcionali, 

dinamiška, stimuliuojanti mokymąsi, skatinanti 

mąstymą, kūrybiškumą. 
Komentaras: Veiklą šiam tikslui pasiekti vertiname labai gerai, tikslas pasiektas. 80% mokinių padarė 

pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius 2-4 mokomuosiuose dalykuose. 

2 tikslas – pagerinti ugdymo aplinką ir teritorijos infrastruktūrą užbaigiant progimnazijos pastato 

atnaujinimo investicinį projektą, vykdant patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei kitomis 

lėšomis. 

Įvykdytas progimnazijos pastato investicinis 

projektas. 

100% atnaujintos ir įrengtos pastato 

vandentiekio-nuotekų sistemos. Į visas klases ir 

kabinetus tiekiamas karštas vanduo. 

 

 

100% atnaujintos ir įrengtos pastato vandentiekio-

nuotekų sistemos. Į visas klases ir kabinetus tiekiamas 

karštas vanduo.  



Atliktas stogo dalies (39%) remontas ir šiltinimas, 

pakeisti du arkiniai švieslangiai. 

100% rekonstruotos ir aptvertos sporto aikštelės. 100% rekonstruotos ir aptvertos sporto aikštelės. 

Papildomai įrengtos dvi vaizdo stebėjimo kameros ir 

trys pakeistos naujomis. 

Suremontuota 170 m2 automobilių stovėjimo 

aikštelės atraminės sienos.  

 

Įrengti 4 pėsčiųjų takų šviestuvai su atramomis, 

prijungti prie Kauno m. gatvių apšvietimo 

tinklų. 

Automobilių stovėjimo aikštelės atraminės sienos 

remontas perkeltas į sekančius metus dėl neplanuotų 

papildomų darbų. 

Įrengti 9 pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių 

šviestuvai su atramomis, prijungti prie gatvių 

apšvietimo tinklų. 

Įrengtas stovas dviračiams. 

Atliktas 1 klasės kapitalinis remontas ir 2 klasių 

paprastasis remontas. 

 

Suremontuotas vestibiulis, pakeisti vestibiulyje 

ir pagrindinėje laiptinėje laiptų turėklai. 

Atliktas 5 klasių paprastasis remontas. Įrengti langų 

apsauginiai užraktai 3 aukšte, laiptinėse. Mokykla 

veiklą vykdo viename pastate nuo sausio 9 d. 

Suremontuotas vestibiulis, pakeisti vestibiulyje ir 

pagrindinėje laiptinėje laiptų turėklai. 

Pagerintos mokyklos edukacinių aplinkų 

panaudojimo galimybės modernizuojant 

biblioteką ir kuriant erdves mokinių 

laisvalaikiui. 

Biblioteka aprūpinta papildomu kompiuteriu, 

stalu, pagalvėlėmis atsisėdimui žiūrint filmus, 

sėdmaišiu, priemonėmis kūrybinių darbų 

eksponavimui, garso kolonėlėmis. 

 

 

 

 

Įrengta tylioji zona, aprūpinta grožine literatūra, 

loginių–žaidybinių užduočių rinkiniais, įrengtos 

2 kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams 

ruošti namų darbus, ieškoti informacijos. 

3 aukšto vestibiulyje įrengta zona su baldais, 

tinkama žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas, 

piešti, diskutuoti 1-4 kl. mokiniams, grindys 

pritaikytos žaisti grindų žaidimus. 

 

 

 

 

Biblioteka aprūpinta papildomu kompiuteriu, stalu, 

sėdmaišiu, priemonėmis kūrybinių darbų 

eksponavimui, garso kolonėlėmis. Įsigytos IKT 

priemonės: 11 kompiuterių, 5 projektoriai, įranga 

planšečių klasei, SMART programinė įranga, 6 kompl. 

robotų konstruktorių su specialiu stalu, spalvotas 

spausdintuvas, veidrodinis-skaitmeninis fotoaparatas, 2 

mikroskopai, 13 garso kolonėlių ir kt.  

Suremontuotame vestibiulyje įrengtos zonos mokinių 

laisvalaikiui, stalo žaidimams. 

 

 

3 aukšto vestibiulyje įrengta zona su baldais, tinkama 

žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas, piešti, diskutuoti 

1-4 kl. mokiniams, grindys pritaikytos žaisti grindų 

žaidimus. 

Pagal pasirašytas sutartis vykdomas mokyklos 

pastato ir kitų statinių rekonstravimo projektų 

administravimas. 

Pateikta ataskaita po projekto įgyvendinimo už 

energetinių rodiklių pasiekimą ES projektuose 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. 

Apdraustas mokyklos pastatas ir kiti statiniai M. 

Gimbutienės g. 9. Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas mokyklos pastato M. Gimbutienės 

g. 9 vandentiekio-nuotekų tinklų rekonstravimo 

statybos užbaigimas. 

 

 

 

Pateikta ataskaita po projekto įgyvendinimo už 

energetinių rodiklių pasiekimą ES projektuose VšĮ 

Lietuvos verslo paramos agentūrai.  

Apdraustas progimnazijos pastatas.  

Atlikti rekonstruotų sporto aikštelių kadastriniai ir 

geodeziniai matavimai. 

Komentaras: Veiklą šiam tikslui pasiekti vertiname labai gerai, dauguma priemonių įvykdyta. Pagal skirtą 

finansavimą atlikta tik dalis stogo remonto darbų; sporto aikštelių rekonstravimo techniniame projekte 

nebuvo numatytas minkštos sintetinės dangos įrengimas po lygiagretėmis ir prisitraukimo skersiniu, todėl 

šiuos darbus tęsime sekančiais metais. 
 

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio 

įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens 

teisinę formą ir veiklos pobūdį 

13.2.1. Mokinių skaičiaus progimnazijoje kaita (2015, 2016 ir 2017 m. rugsėjo 1 d.): 

  



7 lentelė 

Rodiklis 2015-2016 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

Kaitos tendencija 

Mokinių skaičius (rugsėjo 1 

d.) 

373 394 413 Mokinių skaičius 

kasmet didėja 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1-

4 klasėse 

21,6 21,8 21,2 Lieka panašus 

Mokinių skaičiaus vidurkis 5-

8 klasėse 

22,3 22,1 22,4 Lieka panašus 

Bendras mokinių skaičiaus 

vidurkis 1-8 klasėse 

21,95 21,95 21,8 Lieka panašus 

 

13.2.2. Aptarnaujama progimnazijos teritorija  
8 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 
9-10 

(I-II gim.) kl. 

11-12 (III-IV) 

kl. 
1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) kl. 

11-12 

(III-IV) kl. 

210 166 - - 19 9 - - 
 

13.2.3. Mokinių lankomumas  
9 lentelė 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 
Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 mokiniui 
Praleista iš viso pamokų be 

pateisinamos priežasties 
Praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties 

1 mokiniui 
1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 

11792 11250 - 49 75 - - - - - - - 

Lyginat su praeitais m. m. šie rodikliai beveik nepakito. 
 

13.2.4. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

10 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 4 

Rizikos grupės mokinių skaičius 3 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 44 (11%) 
 

13.2.5. Progimnazijos rezultatai  

Pradinio ugdymo programą progimnazijoje baigė 100 proc. ketvirtokų. Pagrindinio ugdymo 

programos I-ąją dalį baigė 100 proc. aštuntos klasės mokinių. 

Nacionalinio mokinių patikrinimo rezultatai:  
11 lentelė 

2 klasės: 

Dalykas Vertinimo rezultatai (proc.) 

Matematika 80,1% 

Skaitymas 74,5% 

Rašymas I dalis (kalbos sandaros pažinimas) 77,4% 

Rašymas II dalis (teksto kūrimas) 81,3% 

 

4 klasės: 

Dalykas 

Pasiekimų lygis (mokinių skaičius, %) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

Nepasiektas 

patenkinamas 

Skaitymas 29 (58,0%) 17 (34,0%) 4 (8,0%) 0 

Rašymas 16 (31,4%) 28 (54,9%) 7 (13,7%) 0 

Matematika 23 (46,9%) 25 (51,0%) 1 (2,0%) 0 

Pasaulio pažinimas 34 (68,0%) 16 (32,0%) 0 (0,0%) 0 

 

  



6 klasės: 

Dalykas 

Pasiekimų lygis (mokinių skaičius, %) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

Nepasiektas 

patenkinamas 

Skaitymas 12 (24,0%) 37 (74,0%) 0 (0,0%) 1 (2,0%) 

Rašymas 6 (11,5%) 23 (44,2 %) 23 (44,2%) 0 (0,0%) 

Matematika 3 (5,8%) 30 (57,7%) 18 (34,6%) 1 (1,9%) 

 

8 klasė: 

Dalykas 

Pasiekimų lygis (mokinių skaičius, %) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

Nepasiektas 

patenkinamas 

Skaitymas 3 (23,1%) 7 (53,8%) 3 (23,1%) 0 

Rašymas 3 (23,1%) 8 (61,5 %) 2 (15,4%) 0 

Matematika 0 (0,0%) 4 (30,8  %) 9 (69,2%) 0 

Gamtos mokslai 3 (23,1%) 5 (38,5%) 5 (38,5%) 0 

Socialiniai mokslai 3 (23,1%) 9 (69,2,%) 1 (7,7%) 0 

 
12 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0,5 proc. 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis - 

 

13.2.6. Neformaliojo švietimo pasiūla (įstaigos duomenys) 

13 lentelė 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

16 36 2 311 (76%) 

 

13.2.7. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

14 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

262 43 213 9 104 1 

 

13.3. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas) 

15 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

M. Gimbutienės g. 9 6468 

Progimnazijos pastatas priskiriamas III pastatų grupei 

(būtinas elektros instaliacijos ir skydinių kapitalinis 

remontas; maždaug pusei vidaus patalpų reikalingi 

apdailos darbai: apie 30% lubų, 50% sienų, 35% grindų 

ir 29% durų). 
 

(Žemės sutartis, higienos pasas (yra ar nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas)  

 

Būdama pastato patikėtiniu, progimnazija naudojasi valstybei priklausančia, valstybinės žemės 

panaudos sutartimi perduota žeme Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis. Žemės 

panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamo turto registre. 

Leidimas-higienos pasas yra. 

ES fondų bei savivaldybės lėšomis rekonstruotas progimnazijos pastatas, inžineriniai tinklai. 

 

  



13.4. Projektinė veikla  

13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

16 lentelė 

 

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

17 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 
1 2 3 

Švietimo mainų paramos fondas 

(veikla finansuojama Europos 

sąjungos lėšomis) 

„ERASMUS+“ tarpmokyklinės 

strateginės partnerystės projektas 

„Tyrinėkime Europą – kartu mes esame 

kaip vienas“ 

7395,63 

Kauno miesto savivaldybė Mokinių vasaros poilsio programa 

„Atostogauk turiningai“ 

1100 

 

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai  

 

 Tarptautinis pradinių klasių mokinių IKT projektas „Panašūs ir skirtingi“ (tikslas - įgyti bei plėsti 

žinias apie Lietuvos, Portugalijos, Turkijos, Lenkijos bei Vokietijos geografinius, kultūrinius, 

meninius objektus, per įvairias veiklas plėtoti pažinimo, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, 

socialinę ir komunikavimo kompetencijas); 

 „Draugiškumo savaitė 2017“ (tikslas - ugdyti mokinių toleranciją, empatiją, atsakomybę ir 

gebėjimą nelikti abejingais sprendžiant patyčių problemas); 

 Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinis projektas „Mano šeimos 

šventės“ (tikslas – suburti pradinių klasių mokinius, jų šeimos narius bei mokytojus bendrai 

kūrybinei veiklai, ugdyti pagarbą šeimai, pasidalinti puoselėjamomis šeimos tradicijomis, skatinti 

turiningai praleisti laisvalaikį, švęsti šventes); 

 „Gaminame  stalo žaidimus iš atliekų ir kitų medžiagų“ 1-4 klasių mokiniams (tikslas – iš antrinių 

bei kitų medžiagų sukurti stalo žaidimus, ugdyti mokinių kūrybiškumą, fantaziją, iniciatyvumą, 

loginį, erdvinį mąstymą, skatinti tausoti aplinką, rūšiuoti atliekas bei jas panaudoti antram 

gyvenimui); 

 ,,Kalėdos namuose“ (tikslas – puoselėti švenčių tradicijas, meilę gamtai, formuoti estetikos, 

grožio suvokimą, ugdyti kūrybinę iniciatyvą, fantaziją, sudaryti galimybes atsiskleisti mokinių ir 

mokytojų individualybei). 

 

  

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, 

Eur  

 
1 2 3 4 

Vaikų vasaros poilsio ir 

laisvalaikio organizavimo 

programa (savivaldybės lėšos) 

1 1 1100 

Iš viso: 1 1 1100 



13.4.4. Planuojami vykdyti projektai 

 Tarpmokyklinės strateginės partnerystės „Erasmus+“ projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes 

esame kaip vienas“; 

 „Veiksmo naktis – drauge saugiau – drauge smagiau“ 5-8 klasių mokiniams (tikslas – gerinti 

progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, ugdyti toleranciją, pasitikėjimu grįstus mokinių 

tarpusavio santykius. Ugdyti mokinių aktyvaus bei turiningo laisvalaikio organizavimo 

nuostatas);  

 „Švęskime laisvę“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (tikslas – ugdyti 

mokinių pilietiškumą, tautiškumą, patriotizmą, ieškoti naujų saviraiškos formų, ugdančių 

kūrybiškumą);  

 „100-to valstybių, pirmųjų pripažinusių Lietuvos nepriklausomybę, vėliavos“  (skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui; tikslas – pilietiškumo ir nacionalinio tapatumo bei 

pasididžiavimo savo šalimi puoselėjimas); 

 „Būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje“ 5-8 kl. mokiniams (tikslas – mokinių saviraiškos, 

pilietiškumo, tolerancijos, individualių ugdymosi gebėjimų raiškos galimybių plėtojimas); 

 „Sėkmės raktas“ (projektas 1-4 kl. mokiniams, kurio tikslas - mokymosi motyvacijos ir 

pozityvaus elgesio skatinimas); 

 „Sukurkime Kalėdų stebuklą“ (tikslas – mokinių saviraiškos, kūrybiškumo, socialinių iniciatyvų 

bei savanorystės skatinimas).  

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

(Nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

14.1. Mokinių pasiekimai. Standartizuotų testų ir NMPP rezultatai.  

4 klasėje padidėjo: matematika 0,8%, skaitymas  5,6%, rašymas 0,6%, pasaulio pažinimo 

11,7%; 

6 klasėje padidėjo: rašymas 13,5%, sumažėjo: matematika 0,2%, skaitymas 1,4%; 

8 klasėje sumažėjo: matematika 12,2%, skaitymas 1,7%, rašymas 1%, socialiniai mokslai 

20,9%, gamtos mokslai 12,6%. 

 

14.2. Mokinių ypatingi asmeniniai mokymosi laimėjimai. 

12% padaugėjo mokinių dalyvavusių miesto olimpiadose bei konkursuose, 3% padidėjo 

nugalėtojų skaičius. Pagerėjo pasiekimai lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos konkursuose, 

olimpiadose. Daugiau laimėjimų, prizinių vietų prevenciniuose bei pilietinio ugdymo konkursuose.  

Kauno miesto anglų kalbos olimpiadoje bei anglų kalbos raštingumo konkurse užimtos 1 vietos, 

geografijos olimpiadoje - 3 vieta, istorijos olimpiadose dvi 3 vietos.  

Respublikiniuose lietuvių kalbos konkursuose užimtos dvi 3 vietos. Trys laureatai 

respublikiniuose kompiuterinio atviruko konkursuose ir kt. 



 

14.3. Lankomumas. 

2016-2017 m. m. visos praleistos pamokos pateisintos, 95% - dėl ligos. Praleistų pamokų 

skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus, sumažėjo 17%.   

 

14.4. Mokinių skaičiaus, mokinių vidurkio klasėse kaita:  

Nuo 2015 m. iki 2017 m. padaugėjo 40 mokinių. 

 

Rodiklis 2015-

2016 m.m. 

2016-

2017 m.m. 

2017-

2018 m.m. 

Kaitos 

tendencija 

Mokinių skaičius (rugsėjo 1 d.) 373 390 413 Mokinių skaičius 

kasmet didėja 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 

klasėse 

21,6 21,8 21,2 Lieka panašus 

Mokinių skaičiaus vidurkis 5-8 

klasėse 

22,3 22,1 22,4 Lieka panašus 

Bendras mokinių skaičiaus 

vidurkis 1-8 klasėse 

21,95 21,95 21,8 Lieka panašus 

 

14.5. Patyčių situacija, mikroklimatas. 

Lyginant su 2015 m., 2% daugiau mokinių teigia, kad jaučiasi saugiai visoje mokykloje: 

klasėje, koridoriuose, tualetuose, kieme, valgykloje. 82% 5-8 klasių mokinių teigia, kad jiems patinka 

jų klasė ir tarp bendraklasių jaučiasi saugūs, 70% iš jų jaučiasi galintys drąsiai išsakyti savo nuomonę.  

 

14.6. 90% mokinių tėvų patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje mokykloje (mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos 2014, 2015 ir 2016 m. duomenys nesikeitė). NMVA 2017 m. apklausose 

82,5% tėvų teigia, kad progimnazija skatina būti aktyviais progimnazijos gyvenimo kūrėjais. 85% 

tėvų ir 75% 5-8 klasių mokinių teigia, kad noriai eina į mokyklą.   

 

14.7. Vykdomas „Erasmus+“ projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ 

2016-2019 m. 2017 m. progimnazijoje organizuotas projekto partnerių susitikimas; projektiniuose 

susitikimuose Portugalijoje ir Vokietijoje dalyvavo 5 mokytojos ir šeši mokiniai.   

 

14.8. Pedagogų kompetencijų kaita.  

2017 m. atestuota 1 vyresnioji mokytoja. Padaugėjo 2 edukologijos magistrais. 1 mokytoja 

dalyvauja programoje „Renkuosi mokyti!“. Mokytojų amžiaus vidurkis padidėjo 2-ais metais (2016 

m. – 43 m., 2017 m. – 45 m.). Priimti 5 pedagogai iki 35 metų.  

 

14.9. Vadovų kompetencijų kaita. 

Direktorė patobulino naujos darbo apmokėjimo tvarkos, naujojo darbo kodekso, viešųjų 

pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų taikymo kompetencijas. Įgyta „Erasmus+“ projekto 

vykdymo patirtis. Susipažinta su saugios ugdymo aplinkos kūrimo patyčių prevencijai pavyzdžiais 

stažuotėje Norvegijoje, pažinti kiti gerosios pedagoginės veiklos pavyzdžiai Japonijoje, Ukrainoje. 

Vykdyta stažuotės patirties sklaida Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, spec. 

pedagogams bei pritaikoma progimnazijos veiklose. Direktorė nuo 2015 m. - Kauno miesto mokyklų 

vadovų asociacijos tarybos narė. 



Pavaduotoja ugdymui V. Stipinienė baigė mokyklos vadybos pagrindų kursus naujai 

pradėjusiems dirbti vadovams. Patobulinta projekto ,,Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ nuotolinių 

mokymų koordinatorės kompetencija. Pavaduotoja ugdymui V. Šidlauskienė tarptautiniuose 

mokymuose susipažino su Norvegijos patirtimi dėl saugios ugdymo aplinkos užtikrinimo patyčių 

prevencijai ir skleidė patirtį progimnazijoje. Susipažino su tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo, 

orientuoto į mokymosi aplinką ir mokytojų darbo sąlygas mokyklose, metodika, kurią pristatė 

pedagogams ir pasirengė tyrimo vykdymo progimnazijoje koordinavimui. Įgyta „Erasmus+“ projekto 

veiklų vykdymo koordinavimo patirtis. 

 

14.10. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės, atnaujinimas. Pagerintos 

progimnazijos edukacinių aplinkų panaudojimo galimybes. 

Išplėtotos bibliotekos teikiamos paslaugos, biblioteka aprūpinta reikiamais baldais, trimis 

kompiuteriais, vaizdo projektoriumi, priemonėmis kūrybinių darbų eksponavimui ir kt., 

organizuojamos veiklos mokinių saviraiškai per pertraukas ir po pamokų, mokinių kultūrinės, 

pažintinės veiklos. 

Per 2015-2017 metus įsigytos IKT priemonės: 23 kompiuteriai, 9 vaizdo projektoriai, įrengta 

planšečių klasė (2-3 ir 5-6 klasės naudojasi elektroninėmis pratybomis), įsigyta įranga antrai 

planšečių klasei, 6 kompl. robotų konstruktorių su priedais, 2 skaitmeniniai mikroskopai, 

informacinis monitorius vestibiuliui, spalvotas spausdintuvas, veidrodinis-skaitmeninis fotoaparatas, 

planšetė piešimui, skeneris, 27 garso kolonėlės, 18 pultelių prezentacijoms ir kt. 

Įsigyti 10 sopraninių metalofonų ir ksilofonų, 5 gitaros su stovais, 2 krepšinio lentos su lankais, 

16 krepšinio ir tinklinio kamuolių ir kt. 

Atnaujinti mokykliniai suolai trijose klasėse, 13 mokytojų stalų, 15 spintų, 12 mokyklinių lentų 

bei kiti baldai.  

 

14.11. Mokinių užimtumas pertraukų metu, po pamokų, edukacinių aplinkų kūrimas. 

3 aukšto vestibiulyje įrengta zona su baldais, tinkama žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas, 

piešti, diskutuoti 1-4 kl. mokiniams. Suremontuotame 1 aukšto vestibiulyje įrengtos, aprūpintos 

baldais ir priemonėmis zonos 5-6 kl. mokinių laisvalaikiui, stalo žaidimams. 

 

14.12. Energijos vartojimas 

Pastato energetinio naudingumo sertifikatas išduotas 2012-10-05, galioja iki 2022-10-05. 

Išlaidos progimnazijos pastato 1 m2 bendro ploto išlaikymui (šiluminei energijai, elektros 

energijai, vandeniui ir nuotekų šalinimui) sudaro 5,4 Eur/m2 (padidėjo 4% (0,2 Eur/ m2) lyginant su 

2016 metais). 

Lyginant su 2016 metais sunaudojamų energetinių išteklių kiekiai: šiluminės energijos 

sumažėjo 12%, elektros energijos padidėjo 29%, sunaudojamas vandens kiekis padidėjo 37% 

(priežastis - šiame pastate besimokančiųjų skaičius padidėjo 200 mokinių). 

 



14.13. Finansavimas. Papildomų, alternatyvių finansinių išteklių pritraukimas per 2015-

2017 metus: 

 investicijų, pastatų ir kiemo statinių priežiūros ir remonto, sporto aikštynų atnaujinimo 

programos 314,8 tūkst. Eur; 

 savivaldybės lėšos ilgalaikio mat. turto remontui 99,1 tūkst. Eur;  

 pajamų už patalpų nuomą lėšos 47,8 tūkst. Eur; 

 „Erazmus+“ programos parama 8,6 tūkst. Eur; 

 2% GPM paramos lėšos 5,7 tūkst. Eur; 

 paramos lėšos 5,6 tūkst. Eur. 

Iš viso pagal šiuos lėšų šaltinius 481,6 tūkst. Eur. 

 

14.14. Atlikti remonto darbai, sukurtos tinkamos sąlygos progimnazijos veiklai viename 

pastate. 

Progimnazija veiklą vykdo viename pastate nuo 2017 m. sausio 9 d.  

Vandentiekis nuotekos: 100% atnaujintos ir įrengtos pastato vandentiekio-nuotekų sistemos. Į 

visas klases ir kabinetus tiekiamas karštas vanduo. Klasėse įrengtos spintelės praustuvams, visi 

sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi, suremontuotos visos WC patalpos. 

Sporto aikštelės: Pagerinta progimnazijos teritorijos infrastruktūra, 100% rekonstruotos ir 

aptvertos sporto aikštelės, atlikti jų kadastriniai ir geodeziniai matavimai. Papildomai įrengtos 

penkios vaizdo stebėjimo kameros. Įrengtas stovas dviračiams. 

Stogo remontas: Atliktas stogo dalies (39%) remontas ir šiltinimas, pakeisti du arkiniai 

švieslangiai. 

Klasių remontas: atliktas 8 klasių kapitalinis remontas ir 5 klasių paprastasis remontas 1-2 

aukštuose. Suremontuotos visos 3 aukšto patalpos (klasės, kabinetai, koridoriai).  

Suremontuotas vestibiulis, pakeisti vestibiulyje ir pagrindinėje laiptinėje laiptų turėklai. Įrengti 

langų apsauginiai užraktai 3 aukšte, laiptinėse. 

Elektros instaliacija: Atlikti 18% pastato elektros jėgos instaliacijos remonto darbai.  

Kiemo teritorija: Permontuota, atliktas paprastasis remontas pagrindinio įėjimo tako laiptų 

pakopų 30 m2. Įrengti 9 pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių šviestuvai su atramomis, 

prijungti prie gatvių apšvietimo tinklų. 

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

 

15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų 

įstaigos veiklos gerinimo 

Mokinių pasiekimų gerinimas 

 Inicijuotas ir vykdytas tradicinis mokinių mokymosi motyvacijos ir pozityvaus elgesio 

skatinimo projektas „Sėkmės raktas“, už aukštus pasiekimus mokiniai apdovanoti padėkos 

raštais, informacija sistemingai skelbiama progimnazijos interneto svetainėje;  

 Išplėtota neformaliojo švietimo programų pasiūla. 



 

Patyčių situacija, mikroklimatas 

 Parengti VGK darbą reglamentuojantys progimnazijos dokumentai.  

 Inicijuotas įvairių tyrimų (mikroklimato, adaptacijos) atlikimas, įgyvendintos mikroklimatą 

gerinančios priemonės. 
 

Vykdomas „Erasmus+“ projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“: 

 projekto partnerių susitikimo progimnazijoje metu ugdomųjų ir pažintinių veiklų 

organizavimas; 

 projektiniuose susitikimuose Portugalijoje ir Vokietijoje dalyvavo 5 mokytojos ir 6 

mokiniai.  
  

Pedagogų kompetencijų kaita 

Priimti 2 pedagogai iki 35 metų. Padaugėjo 2 edukologijos magistrais. 
 

Atnaujinta ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės, pagerintos progimnazijos 

edukacinių aplinkų panaudojimo galimybės: 

 įsigytos IKT priemonės: įsigyta įranga antrai planšečių klasei, 11 kompiuterių, 5 vaizdo 

projektoriai, 6 kompl. robotų konstruktorių su priedais, 2 skaitmeniniai mikroskopai, 

informacinis monitorius vestibiuliui, spalvotas spausdintuvas, veidrodinis-skaitmeninis 

fotoaparatas, 13 garso kolonėlių, 11 pultelių prezentacijoms ir kt.; 

 įsigyti 10 sopraninių metalofonų ir ksilofonų, 3 gitaros su stovais, 2 krepšinio lentos su 

lankais, 10 krepšinio ir tinklinio kamuolių ir kt.; 

 atnaujinti mokykliniai suolai dviejose klasėse, šeši mokytojų stalai, septynios spintos, dvi 

mokyklinės lentos bei kiti baldai.  
 

Mokinių užimtumas pertraukų metu, po pamokų, edukacinių aplinkų kūrimas: 

 3 aukšto vestibiulyje įrengta zona su baldais, tinkama žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas, 

piešti, diskutuoti 1-4 kl. mokiniams;  

 Suremontuotame 1 aukšto vestibiulyje įrengtos, aprūpintos baldais ir priemonėmis zonos 5-

6 kl. mokinių laisvalaikiui, stalo žaidimams. 
 

Papildomų, alternatyvių finansinių išteklių pritraukimas: 

 savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui, inžinerinių sistemų 

rekonstrukcijai ir remontui 79,1 tūkst. Eur; 

 savivaldybės lėšos sporto aikštynų atnaujinimui 95,7 tūkst. Eur; 

 savivaldybės lėšos ilgalaikio mat. turto remontui 1,9 tūkst. Eur;  

 pajamų už patalpų nuomą lėšos 13,9 tūkst. Eur. 
 

Atlikti remonto darbai: 

 100% atnaujintos ir įrengtos pastato vandentiekio-nuotekų sistemos; 

 atliktas stogo dalies (39%) remontas ir šiltinimas, pakeisti du arkiniai švieslangiai; 

 pagerinta progimnazijos teritorijos infrastruktūra, 100% rekonstruotos ir aptvertos sporto 

aikštelės, atlikti jų kadastriniai ir geodeziniai matavimai. Papildomai įrengtos penkios 

vaizdo stebėjimo kameros; 

 suremontuotas vestibiulis, pakeisti vestibiulyje ir pagrindinėje laiptinėje laiptų turėklai; 

 atliktas 5 klasių paprastasis remontas; 

 įrengti langų apsauginiai užraktai 3 aukšte, laiptinėse; 

 įrengti 9-ni pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių šviestuvai su atramomis. 
 

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo 

 Mokinių pasiekimų, mikroklimato gerinimas: 

 įrengti antrą planšečių klasę; 

 parengti tikslingą virtualios mokymosi aplinkos naudojimo planą; 



 sudaryti galimybes mokiniams siekti aukštesnės mokymosi (lietuvių kalbos, matematikos, 

IT, gamtos mokslų) pažangos, išplėtojant neformaliojo švietimo pasiūlą ir skiriant tam 

daugiau valandų; 

 įkurti 5-8 kl. mokinių konsultacinį centrą, sudaryti sąlygas jame atlikti namų darbus 

nepalankias socialines, ekonomines sąlygas namuose turintiems mokiniams; 

 mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas teikiant ne tik padėkas, bet ir dovanas įvairių 

švenčių proga, organizuojant pažintinę pramoginę išvyką mokslo metų pabaigoje puikių 

mokymosi rezultatų pasiekusiems mokiniams; 

 parengti ir įgyvendinti patyčių prevencijos priemonių planą; 

 

„Erasmus+“ projekto „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ vykdymas: 

 mokymasis iš geriausių praktikos pavyzdžių bei patirties sklaida; 

 organizuoti projekto partnerių susitikimo progimnazijoje metu ugdomąsias ir pažintines 

veiklas; 

 projektiniuose susitikimuose Turkijoje dalyvaus 6 mokytojos ir 4 mokiniai.  
  

Pedagogų kompetencijų kaita: organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą progimnazijos 

pedagogams „Profesionalus mokytojas – sėkmingi mokiniai“ 
 

Atnaujinti ugdymo procese naudojamą įrangą ir priemones:  tęsti IKT įrangos ir priemonių 

atnaujinimą. 
 

Mokinių užimtumo po pamokų organizavimas, edukacinių aplinkų kūrimas: 

 įrengti patalpas mokinių konsultacinio centro veiklai, namų darbų ruošimui po pamokų; 

 įrengti informacinį monitorių vestibiulyje ir užtikrinti jo funkcionavimą; 

 įrengti programuojamą elektroninį skambutį. 
 

Planuojamas papildomų, alternatyvių finansinių išteklių pritraukimas per 2018 metus: 

 savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui 100,0 tūkst. Eur; 

 savivaldybės lėšos sporto aikštynų atnaujinimui 0,8 tūkst. Eur; 

 savivaldybės lėšos ilgalaikio mat. turto remontui 8,0 tūkst. Eur;  

 pajamų už patalpų nuomą lėšos 15,0 tūkst. Eur. 
 

Remonto darbai: 

 stogo dangos remonto tęstiniai darbai; 

 kiemo teritorijos remontas; 

 rūbinių remontas; 

 minkštos dangos įrengimas sporto aikštelėse po lygiagretėmis ir prisitraukimo skersiniu; 

 dviejų klasių remontas. 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

. 16.1. Kaune (22): Kauno vaikų darželiai „Rudnosiukas“, „Drevinukas“, „Šilelis“; Kauno 

Panemunės, „Ryto“ ir „Varpelio“ pradinės mokyklos; Kauno „Varpo“ gimnazija; Palemono 

gimnazija; Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras; Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centras; Kauno Petrašiūnų seniūnija; Kauno Petrašiūnų bendruomenės centras; Kauno 

apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kelių policijos valdybos tarnybos organizacinis skyrius; 

Petrašiūnų bažnyčia; Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; Kauno m. savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras; Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba; VšĮ „Psichologinės paramos ir 

konsultavimo centras“; VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos jaunimo centras; Lietuvos zoologijos sodas; 

Kauno VDU botanikos sodas; Pažaislio paramos fondas. 

http://darzelisrudnosiukas.lt/
http://www.drevinukas.kaunas.lm.lt/
http://www.silelis.kaunas.lm.lt/
http://www.panemune.kaunas.lm.lt/
http://www.rytas.kaunas.lm.lt/
http://www.palemonas.kaunas.lm.lt/kitas/
http://www.palemonas.kaunas.lm.lt/kitas/
http://www.hprm.kaunas.lm.lt/Kauno%20socialini%C5%B3%20paslaug%C5%B3%20ir%20statybos%20verslo%20darbuotoj%C5%B3%20profesinio%20rengimo%20centras
http://petrasiunai.kaunas.lt/
http://www.petrasiunai.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/kaunas/petrasiunai/
http://www.kaunovsb.lt/
http://www.kaunovsb.lt/
http://www.kppt.lm.lt/
http://www.jaunimocentras.eu/
http://zoosodas.lt/
http://botanika.vdu.lt/
http://www.pazaislis.org/


 

16.2. Lietuvoje (4): Švietimo mainų paramos fondas; Prienų r. Stakliškių gimnazija; VšĮ „Mokyklų 

tobulinimo centras“; VšĮ „Vaiko labui“. 

 

16.3. Užsienyje (4): ERASMUS+ projekto partneriai: pradinė mokykla Europaschule GS „Am 

Stadtsee“ (Stendalis, Vokietija); pradinė mokykla  Zespol szkolno - przedszkolny Nr. 6 (Rybnikas, 

Lenkija); 7-ių mokyklų junginys Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica (Lisabona, 

Portugalija); pradinė mokykla Kocatepe Mahallesi (Stambulas, Turkija). 

 

PARAMOS TIEKĖJAI: 

Akademinė kredito unija (medžių ir augalų sodinukai) 

 

XVII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos 

skyriuose) 

 

 

 

Progimnazijos direktorė    Antanina Džiugienė 

http://www.shibui.lt/

