
KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA
biudžetinė įstaiga, steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS 
ATASKAITOS PRISTATYMAS

II SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS VADOVO VAIDMENS, INDĖLIO IR 

INICIATYVŲ, KURIŲ DĖKA BUVO PASIEKTI 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIAI 

RODIKLIAI IR VEIKLOS REZULTATAI, PRISTATYMAS

Direktorė Antanina Džiugienė



Mokinių pasiekimų, mikroklimato gerinimas

 Inicijuotas ir vykdytas tradicinis mokinių 
mokymosi motyvacijos ir pozityvaus elgesio 
skatinimo projektas „Sėkmės raktas“

 Išplėtota neformaliojo švietimo programų pasiūla

 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 susitikimui progimnazijoje
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:

 įranga antrai planšečių klasei, 11 kompiuterių, 5 
projektoriai, 6 kompl. robotų konstruktorių, 2 
skaitmeniniai mikroskopai, informacinis 
monitorius vestibiuliui, spalvotas spausdintuvas, 
veidrodinis-skaitmeninis fotoaparatas, 13 garso 
kolonėlių, 11 pultelių prezentacijoms ir kt.

 10 sopraninių metalofonų ir ksilofonų, 3 gitaros, 2 
krepšinio lentos su lankais, 10 kamuolių ir kt.

 mokykliniai suolai 2 klasėms, 6 mokytojų stalai, 6 
spintos, 2 mokyklinės lentos ir kt. 



Mokinių užimtumas pertraukų metu, 

edukacinių aplinkų kūrimas

 3 a. vestibiulyje įrengta zona su baldais, tinkama 
žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas ir pan. 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 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% rekonstruotos vandentiekio-nuotekų sistemos

 atliktas stogo dalies (39%) remontas ir šiltinimas, pakeisti 

du arkiniai švieslangiai

 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


