


























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

DIREKTORĖS  ANTANINOS  DŽIUGIENĖS

2018  METŲ  VEIKLOS  ATASKAITOS

PRISTATYMAS



I SKYRIUS

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI

Ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansinių duomenų palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Eil. 

Nr.
Veiklos ir finansiniai duomenys

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė

Ataskaitinis 

laikotarpis

Ateinančio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė
1. 2 3 4 5 6

1. Gautas finansavimas, tūkst. Eur, iš 

jų:

871,7 891,9 751,6 802,9

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 394,6 390,0 250,8 250,0

1.2. Valstybės biudžeto lėšos 465,1 495,7 495,7 543,1

1.3. Fondų lėšos 6,7 - - 3,4

1.4. Kitos lėšos 3,2 3,2 3,2 3,4

1.5. Parama 2,1 3,0 1,9 3,0

2. Sąnaudos, tūkst. Eur 720,2 934,0 794,8 860,0

3. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos, tūkst. Eur, iš 

jų:

539,2 618,6 618,6 675,0

Išmokėta premijų, tūkst. Eur 11,5 17,4 17,4 20,0

4. Darbuotojų skaičius 63 63 63 62
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III SKYRIUS

PLANUOJAMI  VEIKSMAI  IR INICIATYVOS 

ATEINANČIO ATASKAITINIO  LAIKOTARPIO 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  VEIKLOS 

REZULTATAMS GERINTI 



Mokinių pasiekimų gerinimas

Įgyvendinti ugdymo organizavimo kaitos projektus:

 Informatika pradiniame ugdyme

 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų

priemonėmis

 Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

 Erasmus+ projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes

esame kaip vienas“

 Organizuoti renginius, skirtus lietuvių kalbai, jos

mokymuisi ir patirties sklaidai

 Dalyvauti kultūros paso renginiuose



Pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas

 40% neformaliojo švietimo valandų skirti
mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų gerinimui

 Plėtoti konsultacinio centro veiklą (mokiniams,
patiriantiems mokymosi sunkumus, bei
mokiniams, turintiems nepalankias socialines,
ekonomines sąlygas atlikti namų darbus
namuose)

 Sumažinti švietimo pagalbos gavėjų dalį,
tenkančią vienam pagalbos specialistui



Palankių sąlygų mokinių ir pedagogų fizinei ir 

psichinei sveikatai puoselėjimas

 Įgyvendinti „Lions Quest“ socialinio ir emocinio

ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ 5-8

klasėse

 Organizuoti 3-4 projektus bendruomeniniams

ryšiams stiprinti

 Įgyvendinti 3-4 projektus/renginius mokinių

tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykių gerinimui

 Inicijuoti, konsultuoti, vykdyti vertinimą

mokytojams pamokose kuriant ugdomąją aplinką ir

mikroklimatą



Remonto darbai, IKT plėtra

 Suremontuoti vidinį kiemelį

 Įrengti papildomą kiemo teritorijos apšvietimą

 Suremontuoti vestibiulį priešais rūbinę

 Suremontuoti dalį koridoriaus sienų ir lubų

 Suremontuoti du kabinetus

 Pakeisti 8 vnt. vidaus durų

 Įdiegti tinklo serverį, atnaujinti IKT priemones

(interaktyvi lenta, kompiuteriai, projektoriai)



Inicijuoti mokinių dalyvavimą kuriant 

progimnazijos aplinką

 Įrengti kūrybinę mokinių sukurtų atminimo
plytelių sieną

 Rūbinės ir kitų patalpų sienas dekoruoti
moderniais piešiniais



Užtikrinti racionalų finansinių išteklių 

panaudojimą, informacijos viešinimą

 Darbo apmokėjimo sistemą pakoreguoti
vadovaujantis teisės aktais ir bendruomenės
siūlymais

 Užtikrinti progimnazijos interneto svetainės
atitiktį teisės aktų reikalavimams



Planuojamas papildomų, alternatyvių 

finansinių išteklių pritraukimas

 Erasmus+ projekto lėšos 3,4 tūkst. Eur

 Paramos lėšos 3 tūkst. Eur

 Pajamų už patalpų nuomą lėšos 15 tūkst. Eur

 Savivaldybės lėšos pastatų ir kiemo statinių 
priežiūrai ir remontui 20 tūkst. Eur

 Savivaldybės lėšos ilgalaikio mat. turto remontui 
5 tūkst. Eur


