
 

Kauno Dainavos progimnazija, biudžetinė įstaiga 

 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas. Partizanų g. 118, Kaunas 

1.2. Telefono Nr. (837) 31 20 24, mob. 8 679 57150 

1.3. El. pašto adresas. dainavosvm@dainava.kaunas.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas. www.dainava.kaunas.lm.lt  

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai. Mokykla įsteigta Kauno miesto liaudies 

deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1973 m. rugpjūčio 15 d. sprendimu Nr. 365. Kauno 

miesto mero potvarkiu 1992 m. kovo 17 d. Nr. 144-V Kauno 34-ajai vidurinei mokyklai 

suteiktas Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pavadinimas. Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. T-15 nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kauno vidurinės 

mokyklos struktūra pertvarkyta keičiant mokyklos tipą – iš vidurinės mokyklos į pagrindinę 

mokyklą. 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-171 nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno 

pagrindinės mokyklos struktūra pertvarkyta keičiant mokyklos tipą – iš pagrindinės mokyklos 

į progimnaziją. 

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data). Jolanta 

Vengalienė, 2015 m. birželio 2 d. 

 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS 

 

2018–2019 m. m. progimnazijoje mokosi 528 mokiniai, yra 21 klasių komplektas: 

trylika 1–4 klasių ir aštuoni 5–8 klasių komplektai. Mokinių skaičius 2018 m. rugsėjo 1 d. 

pakito – padaugėjo 31 mokiniu. 

Šiuo metu progimnazijoje dirba: 35 mokytojai (1 mokytojas ekspertas, 21 mokytojas 

metodininkas, 7 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai), 4 pagalbos mokiniui specialistai, 1 

būrelio vadovas, 5 mokytojo padėjėjos, paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė, 2 

bibliotekininkės, laborantai prižiūri gamtamokslinę laboratoriją, IT specialistas.  

Lyginant su 2017 m.:  

- ketvirtose klasėse patyčių situacijos mokykloje rodiklis pakilo +0,40, 

mokyklos klimato rodiklis taip pat pakilo +0,38, 

http://www.dainava.kaunas.lm.lt/
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-šeštose klasėse patyčių situacijos mokykloje pakilo +0,10, mokyklos kultūros 

rodiklis taip pat pakilo +0,58,  savijautos mokykloje rodiklis taip pat pakilo +0,47. 

-aštuntose klasėse patyčių situacijos mokykloje rodiklis pakilo +0,01, mokyklos 

kultūros rodiklis taip pat pakilo +0,55,  savijautos mokykloje rodiklis taip pat pakilo +0,58. 

Progimnazijoje sėkmingai tęsiama SEU (socialinis emocinis ugdymas) programa, 

1-4 klasėse įgyvendinama prevencinė programa „Laikas kartu“, savęs pažinimo sistemos 

„Auga asmenybė“ sąsiuviniai, 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos pagal programą 

„Paauglystės kryžkelės“ ir sėkmingai  naudojami savęs pažinimo sistemos „Auga asmenybė II 

pakopa“ sąsiuviniai, padedantys fiksuoti asmenybės brandą, asmeninę ūgtį. Socialiai ir 

pedagogiškai apleistiems mokiniams, kurių šeimos negali užtikrinti jų ugdymo ir saviraiškos 

poreikių patenkinimo, po pamokų sudaromos sąlygos ugdytis progimnazijoje veikiančiame 

Vaikų dienos klube.  Taikome Visos dienos mokyklos modelį (savo iniciatyva, nedalyvaujant 

projekte). Esame ir  Sveikatą stiprinanti mokykla. 

  Progimnazijoje diegiama integruoto ugdymo sistema, pagrįsta Tarptautinio 

bakalaureato temų koncepcija. Tarpdalykinės teminės integracijos principai diegiami 5-8 

klasėse, tai padeda turtinti patyriminio ugdymo praktiką, sieti turimas žinias su gyvenimu ir 

su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą.  

Dainavos progimnazija iki 2018 m. rudens buvo vienintelė Kauno mokykla, su 

kuria pratęsta narystė UNESCO ASPnet mokyklų tinkle. Sėkmingai įgyvendinamas 

Unesco veiklų planas padeda mokiniams suvokti save kaip pasaulio pilietį, kuris yra 

atsakingas ne tik už save, savo mokymąsi ir pasiekimus, bet ir už savo šeimą, valstybę ir viso 

pasaulio darnų vystymąsi. 

Progimnazijoje vykdomas savanoriškos partnerystės projektas „Kam to reikia?“, 

kurio metu  įgyvendinamų veiklų derinimas vyksta bendraujant mokytojui ir praktikui. Atradę 

patinkančią sritį, mokytojas ir profesionalas svetainėje www.kamtoreikia.lt gali susisiekti 

vienas su kitu ir suorganizuoti gyvą pristatymą mokiniams. 7-8 klasių mokiniai dalyvauja 

miesto pilotiniame projekte „Technologijų ir karjeros diena/popietė profesinėje mokykloje“. 

2018 m. įvykdytos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių 

programų ir kūrybinių partnerysčių veiklos. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja projektuose 

„Informatika pradiniame ugdyme“, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. Mokytojai savo kvalifikaciją kelia dalyvaudami programų „LL3“ bei 

„Office365“ seminaruose. Pradėtos Kultūros paso veiklos. Progimnazijoje įgyvendinamos 

prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ „Laikas kartu“. „Zipio draugai“, „Obuolio 

draugai“, „Įveikiame kartu“ – ankstyvoji smurto ir patyčių prevencija, savęs pažinimas vyksta 

dienos klubo metu. 

http://www.kamtoreikia.lt/
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Atliktas ir įgyvendintas progimnazijos valgyklos supaprastinto remonto 

projektas - suremontuotos valgyklos virtuvės patalpos, atnaujinta ventiliacijos sistema, 

įsigyta valgyklos virtuvės įranga, stelažai, įrengtas šaldomas kambarys. Tęsiamas Švediško 

stalo principų taikymas.  

2018 m. kiemo danga, lauko sporto aikštynas, stadionas neatnaujinti, kadangi 

neskirtas finansavimas. 

 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie Savivaldybės įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.  

Išsiskelti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

veiklos tikslai, 

tikslo pasiekimo 

uždaviniai, 

svarbiausi su tuo 

susiję atlikti 

darbai 

Nusistatyti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

veiklos rezultatų 

vertinimo 

kriterijai 

(kiekybiniai / 

kokybiniai) 

Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės  Priežastys, 

įtakojusios 

veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmių 

pokyčius 

Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio faktas  

Ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

faktas 

1 2 3 4 5 6 

1 tikslas. 

Siekti 

aukštesnės 

ugdymo 

kokybės, 

integruojant 

formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo turinį, 

ugdant 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis ir 

planuoti 

individualią 

(asmeninę) 

mokymosi 

pažangą 

kompetencijas, 

skatinančias 

ugdytinių 

vertybių 

sampratą, kai 

mokinys 

atsako už savo 

mokymąsi. 

 

Uždavinys – 

- Planu 

„Office365“ 

naudosis 70 

proc. visų 

mokytojų. 

 

-30 proc. 

gamtamokslio 

ugdymo 

pamokų 

vedama 3D 

klasėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70 proc. 

-50 proc. 

mokytojų 

tikslingai 

pritaiko įstaigos 

erdves 

mokymosi 

motyvacijai 

stiprinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70 proc. 

-Tikslingas 

įstaigos erdvių 

pritaikymas 

mokymosi 

motyvacijai 

stiprinti. 

-Tikslingas 

IKT 

naudojimas 

stiprinant 

mokymosi 

motyvaci- 

ją . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pažangos ir 

- „Office 

365“ 

naudojosi  20 

proc. 

mokytojų. 

 

-30 proc. 

gamtamokslio 

ugdymo 

pamokų 

vedama 3D 

klasėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-85 proc. 

Ne visi 

pedagogai 

dar dalyvavo 

mokymuose, 

kaip dirbti su 

O365, ne 

visa 

kompiuterinė 

technika 

atitinka 

galimybes 

dirbti su 

O365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažangos ir 
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mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

ugdymas. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 
Parengtas 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

vertinimo 

aprašas 1-4, 5-

8 kl. 

mokiniams, 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijų 

1-4, 5-8 klasių 

vertinimo 

lentelių 

taikymas. 

Kasmet 

organizuojama 

Dainavos 

mikrorajono 

ugdymo 

įstaigų 

metodinė 

praktinė 

konferencija 

„Aš dalinuosi. 

O tu?“. KPKC 

surengta 

mokytojų 

gerosios 

patirties 

paroda 

„Mokomės 

atrasti. Mūsų 

sėkmės 

kelias“. 

 

mokinių 

prisiims 

atsakomybę už 

savo 

mokymosi 

pasiekimus ir 

gebės vertinti 

savo mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją. 

 

 

 

 

 

 

mokinių tėvų 

susipažįsta su 

mėnesio 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo bei 

fiksavimo 

lentele. 

 

 

 

 

pasiekimų 

fiksavimo 

lentelių 

naudojimas 

 

 

 

-Kolegialus 

tarpusavio 

pamokų 

lankymas. 

 

 

 

 

 

 

 

mokinių 

prisiima 

atsakomybę 

už savo 

mokymosi 

pasiekimus ir 

geba vertinti 

savo 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją. 

 

 

 

pasiekimų 

lentelės 

padeda 

sistemingai 

stebėti 

pažangą, 

planuoti 

mokymąsi. 

Sėkmingos 

metodinės 

dienos, 

kvalifikaci-

niai 

renginiai. 

Mokytojai 

aktyviai 

dalinasi savo 

patirtimi 

tarpusavyje. 

 

 

 

 

 

Uždavinys – 
individualios 

(asmeninės) 

pažangos 

planavimas ir 

vertinimas, 

taikant 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo ir 

-60 proc. 

mokinių žinos, 

kas padeda ir 

kas trukdo jų 

individualiai 

ugdymosi 

sėkmei, gebės 

planuoti 

mokymosi 

procesą. 

-85 proc. 

mokytojų 

pamokoje 

naudoja 

ugdomojo 

vertinimo 

elementus. 

 

 

 

-Tikslingų 

užduočių 

pamokose 

naudojimo bei 

namų darbų, 

reikalaujančių 

aukštesniųjų 

mąstymo 

gebėjimų, 

tyrimas ir 

-70 proc. 

mokinių žino, 

kas padeda ir 

kas trukdo jų 

individualiai 

ugdymosi 

sėkmei, gebės 

planuoti 

mokymosi 

procesą. 
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fiksavimo 

lenteles. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 
Tikslingas ir 

nuoseklus 

lentelių 

naudojimas. 

Aiški vaikui 

mokymosi 

pagalbos 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

-75 proc. 

mokytojų įvaldę 

klausimų kėlimo, 

formulavimo 

metodiką. 

 

 

rekomendacijų 

ruošimas. 

 

-Mokinių 

konsultavimo 

veiklos 

tobulinimas. 

 

 

 

 

Uždavinys – 
teminės 

tarpdalykinės 

integracijos 

programų 5-8 

klasėse 

įgyvendinimas 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 
Įgyvendinta 80 

proc. 

programose 

numatytų 

veiklų. 

Į integruotų 

teminių 

savaičių veiklų 

vykdymą 

įtraukta 40 

proc. 

mokytojų. 

Su socialiniais 

partneriais 

įgyvendinti 

projektai 

„Idėjos 

praktiškai“, 

„Aš esu 

vertas“, 

„Technologijų 

popietė 

technikos 

mokykloje“, 

dalyvaujama 

programoje 

„Performaty-

vus dizainas“. 

 

-1 kartą 

kiekvienos 

teminės 

integracijos 

savaitės metu 

derinamas 

formalus ir 

neformalus 

ugdymas. 

 

– -Planingas 

tarpdalykinės, 

teminės, 

prevencinių ir 

kitų programų 

integracijos 

vykdymas. 

 

-Teminės 

tarpdalykinės 

integracijos 

programų 5-8 

ose klasėse 

įgyvendinimas 

 

 

1-2 kartus 

kiekvienos 

teminės 

integracijos 

savaitės metu 

derinamas 

formalus ir 

neformalus 

ugdymas. 

 

Integruojant 

formalų ir 

neformalų 

ugdymą 

bendradar-

biaujama su 

tėvais ir 

kitomis 

institucijo-

mis, 

socialiniais 

partneriais. 

Derinant 

neformalųjį 

ugdymą ne 

visi mokiniai 

aktyviai 

dalyvauja,  

nes tuo pačiu 

metu  turi 

papildomus 

neformalius 

užsiėmimus 

ne 

mokykloje. 

 

 

 

Uždavinys – -Sistemingai – Tikslingas Sistemingai  
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SEU 

programos 

idėjų 

įgyvendinimas 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 
Visa mokykla 

naudojasi 

bendra SEU 

metodikos 

sistema 

pritaikydama 

atskirus 

mokykloje 

įdiegtus 

elementus. 1-8 

klasėse galioja 

bendri SEU 

susitarimai. 

Vyksta SEU 

pamokos 5-7 

klasėse. 

Tikslingai 

naudojant 

sąsiuvinius 

„Auga 

asmenybė. II 

pakopa“ visi 

5-7 klasių 

mokiniai 

išbando savęs 

pažinimo 

sistemą. 

Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas

: „Laikas 

kartu“ -1-4 kl, 

„Paauglystės 

kryžkelės“ - 5-

8 kl. 1-8 

klasėse tuo 

pačiu metu 

vyksta „Ryto 

ratas“ 

(mąstymo 

įgūdžių 

lavinimas). 

Dalintasi 

patirtimi 

tarptautinėje 

konferencijoje 

pildys 

sąsiuvinius 

„Auga 

asmenybė. II 

pakopa“  75 

proc. 5-7 kl. 

mokinių. 

 

 

 

 

 

 

 

-13 mokytojų 

dalyvaus 

seminare 

„Laikas kartu“, 

pagal šią 

programą bus 

įgyvendinta 80 

proc. veiklų. 

 

-Ne mažiau 

kaip 65 proc. 

mokinių įgyja 

socialinių 

ir emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimų. 

 

sąsiuvinių 

„Auga 

asmenybė. II 

pakopa“ 

naudojimas. 

 

Savęs 

pažinimui 1-4 

klasėse 

naudojami 

sąsiuviniai 

„Auga 

asmenybė“. 

pildo 

sąsiuvinius 

„Auga 

asmenybė. II 

pakopa“  85 

proc. 5-7 kl. 

mokinių. 

 

 

 

 

 

 

 

-Įgyvendinta 

85 proc. 

programos 

„Laikas 

kartu“ veiklų. 

 

 

 

 

-75 proc. 

mokinių įgijo 

socialinių 

ir emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimų. 
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„Socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

svarba 

visuminiam 

vaiko ugdymui 

mokykloje“ 

LR 

Vyriausybės 

rūmuose, 

Respublikinia-

me pedagogų 

forume 

„Emocinio 

intelekto 

vystymas 

mokykloje: 

visapusiška 

nauda 

mokytojui ir 

mokiniui“. 

Uždavinys – 
ugdymo 

kokybės 

gerinimas. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 

Pusmečius 

puikiai baigę 

5-8 klasių 

mokiniai 

gauna buvusio 

mokyklos 

mokinio skirtą 

dovaną – 

stipendiją (50 

eurų). 

Organizuoja-

mos dalykų 

olimpiados, 

žinių 

viktorinos, 

vykdomi 

projektai, 

kuriuose 

dalyvauti 

skatinama kuo 

daugiau 

mokinių. 

Dalyvaujame 

Kauno miesto 

tarpdiscipli-

-Išlaikyti tą 

pačią NMPP 

rezultatų 

kokybę. 

 

 

-5-8 klasių 

mokinių 

matematikos 

pasiekimai 

išliks tokie 

patys. 

 

-30 proc. 5-8 

klasių mokinių 

pagerina 

pusmečio 

mokymosi 

rezultatus. 

 

- 4, 6, 8 klasės 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis 

rodiklis 

padidės 0,1. 

 

 

- Mokinių 

pagrindinių 

mokomųjų 

dalykų kokybė 

pagerėjo 16, 2 

proc. 

Fizikos dalyko 

kokybė pagerėjo 

22 proc. 

 

 

 

 

-66, 5 proc. 

mokinių 

pagerino 2 

pusmečio 

mokymosi 

rezultatus. 

 

 

-Kolegialus 

tarpusavio 

pamokų 

lankymas. 

Tikslas – 

aukštesniųjų 

mąstymo 

gebėjimų 

formavimas. 

 

 

-NMPP 

rezultatų 

kokybė 

pakilo 7,5 

proc. 

 

-5-8 klasių 

mokinių 

matematikos 

pasiekimai 

pagerėjo 3,5 

proc., 

 

-Pusmečio 

rezultatus 

pagerino 40 

proc. 

mokinių. 

 

 

- 4, 6, 8 

klasės 

mokinių 

mokėjimo 

mokytis 

rodiklis 

padidėjo 

0,23. 

 

Mokytojai 

tikslingai ir 

planingai 

išnaudoja 

IKT, 

integracijos 

galimybes, 

vesdami 

pamokas. 

Aiški vaikui 

pagalbos 

sistema 

mokantis.  
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ninėje itin 

gabių mokinių 

ugdymo 

programoje. 

Taikomi 

Ilgosios 

mokyklos 

modelio 

elementai. 

2 tikslas. 
Plėsti ir 

aktyvinti 

„Tėvų klubo“ 

veiklą, 

generuoti ir 

plėtoti jų 

vertingas 

idėjas 

tobulinant 

ugdymo(si) 

procesą. 

Uždavinys – 
tėvų iniciatyvų 

plėtojimas 

tobulinant 

ugdymo 

procesą. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 

Tėvų 

iniciatyva 

mokiniai 

dalyvavo 

European 

Week of Sport 

projekte 

„Beactive", 

įgyvendintas 

profesinės 

savanorystės 

projektas 

„Kam to 

reikia?!“, 

plėtojant tėvų 

savanorystės 

projektą „Tu 

gali. Sėkmės 

istorijos“, 

įgyvendinant 

patyriminio 

ugdymo 

praktiką 1-8 

-20 kartų per 

metus 1-8 

klasėje tėvai  

įvairiomis 

formomis 

supažindina 

vaikus su savo 

profesija. 

 

 

-6 kartus tėvai 

dalyvauja 

teminės 

integracijos 

savaitės 

neformalioje 

veikloje. 

 

-Suorganizuota 

1 akcija, 2 

renginiai 

progimnazijos 

bendruomenei  

per metus. 

 

 

 

 

-60 proc. tėvų 

stebi savo 

vaiko 

asmeninę 

pažangą 

naudodami 

planą  Office 

365. 

 

-60 proc. tėvų 

praktiškai 

susipažins su 

progimnazijos 

naujomis ir 

netradicinėmis 

- 3 klasėse 

penkis kartus 

tėvai 

supažindino su 

savo profesija, 

pristatydami ją 

„Ryto rato“ 

metu. 

 

 

-16 neformalaus 

ugdymo 

užsiėmimų per 

metus. 

 

 

 

 

-Suorganizuotos 

4 akcijos, 4 

renginiai 

progimnazijos  

bendruomenei  

per metus. 

 

 

 

 

-Tėvų dienose 

dalyvavo 70 

proc. tėvų. 85  

proc. tėvų e. 

dienyne sekė 

mokinių 

pažangą. 

 

 

-75% tėvų 

dalyvavo „Tėvų 

klubo“ veiklose, 

domėjosi  

progimnazijos 

teikiama 

-Plėtojama 

tėvų 

savanorystė 

per projektą 

„Tu gali. 

Sėkmės 

istorijos“. 

 

 

 

-Informacija 

tėvams dienos 

informacinėje 

sistemoje, 

lankstinukai, 

stendai. 

 

 

-Aktyvinama 

„Tėvų klubo“ 

veikla 

įtraukiant po 

2-3 tėvus iš 

kiekvienos 

klasės. 

 

 

 

-Tėvų dienų 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 kartų per 

metus 1-8 

klasėje tėvai  

įvairiomis 

formomis 

supažindina 

vaikus su 

savo 

profesija. 

 

-18 kartų 

tėvai 

dalyvauja 

teminės 

integracijos 

savaitės 

neformalioje 

veikloje. 

Suorganizuo-

tos 5 įvairių 

krypčių 

akcijos ir 8 

įvairūs 

renginiai 

mokyklos 

bendruomenė

s nariams. 

 

-20 proc. tėvų 

stebėjo savo 

vaiko 

asmeninę 

pažangą 

naudodami 

planą  Office 

365. 

 

-85 proc. tėvų 

praktiškai 

susipažino su 

progimnazijo

s naujomis ir 

netradicinėmi

Tėvų 

įsitraukimas 

labai vangus. 

Mokyklos 

iniciatyvas 

tėvai palaiko, 

tačiau patys 

ne itin 

iniciatyvūs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„O365“ 

naudoja ne 

visi 

mokytojai, 

tėvams 

sudėtinga 

naudotis šia 

sistema, ne 

visi tėvai 

stebi 

pažangą ir 

TAMO. 
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klasėse tėvai ir 

seneliai 

kasmet 

dalyvauja 

ugdymo(si) 

procese. 70% 

tėvų dalyvavo 

„Tėvų klubo“ 

veiklose, 

domėjosi  

progimnazijos 

teikiama 

informacija 

apie ugdymo 

procesą. Įvairi 

ir aktuali 

informacija 

talpinama 

dienos 

informacinėse 

sistemose. 

mokymosi 

aplinkomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 procentai 

mokinių, tėvų 

padedami, 

pasirinks 

netipišką, iki 

šiol 

neišbandytą 

socialinę 

veiklą. 

informacija apie 

ugdymo procesą. 

 

- 50% tėvų 

dalyvavo 

specialistų 

organizuojamuo-

se renginiuose, 

užsiėmimuose 

pagal SEU 

programą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lektorių 

vedamos 

paskaitos 

pagal Tėvų 

klubo 

pasiūlytas 

temas. 

 

s mokymosi 

aplinkomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11 proc. 

mokinių 

pasirinko 

netipišką 

socialinę 

veiklą. 

 

 

Uždavinys - 

tėvų 

įtraukimas į 

Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

programos 

veiklas. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 

Su socialiniais 

partneriais 

įgyvendinti 

projektai 

„Sveikatiada“ 

ir „Sveikatos 

pusryčių 

klubas“. 

Valgykloje 

taikomas 

Švediško stalo 

principas. 

Vyksta 

sveikatai 

palankaus 

maisto 

degustacijos 

progimnazijos 

bendruomenei. 

 Įgyvendinta 70 

proc. 

suplanuotos 

veiklos. 

 

 

- Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

programos 

veiklose 

dalyvauja tėvai 

ir seneliai. 

 

 Mokyklos 

nuoseklumas 

išlaikant 

sveikos 

gyvensenos 

principus, 

kuriuos 

reglamentuo-

ja ir 

priklausymas 

UNESCO 

ASPnet 

padėjo tapti 

ir Sveikatą 

stiprinančia 

mokykla. 

3 tikslas. 
Gerinti 

-70 proc. 

atnaujintos 

-70 proc. 

atnaujintos 

-3 kabinetų 

sienų, grindų 

-75 proc. 

atnaujintos 

Edukacinės 

erdvės 
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įstaigos 

materialinę 

bazę, kuriant 

saugią 

modernią, 

patyriminiam, 

integruotam 

mokymui(si) 

atvirą, 

higienos 

normas 

atitinkančią 

edukacinę 

aplinką. 

Uždavinys – 
progimnazijos 

edukacinių 

aplinkų 

atnaujinimas ir 

jų pritaikymas 

patyriminiam, 

integruotam 

mokymuisi. 

Svarbiausi 

atlikti darbai. 

Įrengta 3D 

klasė, 

Planšečių 

išmanioji 

klasė, 

atnaujintas 

mergaičių 

technologijų 

kabinetas 

(nauji baldai, 

buitinė 

technika), 

mokyklos 

istorijos 

kampelis 

pritaikytas 

edukaciniams 

ir kitiems 

užsiėmimams, 

atnaujintose 

mokyklos fojė 

ir III a. 

erdvėse vyksta 

įvairios 

veiklos, 

atnaujinta IT 

bazė (28 

planuotos 

edukacinės 

erdvės. 

 

-Keliuose 

specializuotuo-

se kabinetuose 

atnaujintos 

priemonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mokyklos 

kiemo dangos 

atnaujinimas. 

-Pakeista 50 

proc. vidaus 

patalpų durų. 

 

-Lauko klasės 

įrengimas. 

planuotos 

edukacinės 

erdvės. 

 

-Fizikos kabinete 

atnaujinta 

vaizdinė 

medžiaga, 

technologijų 

kabinete 

nupirktos darbui 

reikalingos 

priemonės. 

 

 

 

 

 

-Kiemo danga 

neatnaujinta. 

 

-Projektas 

parengtas, 

įgyvendintas bus 

2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tautiniai 

kostiumai 

nenupirkti. 

 

remontas. 

 

 

 

-Pakeistos 

sporto ir aktų 

salės durys. 

 

 

-IT 

atnaujinimas. 

-Specializuotų 

kabinetų 

aprūpinimas 

priemonėmis. 

 

 

 

 

 

-Mokyklos 

kiemo dangos 

atnaujinimas. 

 

 

planuotos 

edukacinės 

erdvės. 

 

- Atnaujinta 

muzikos, 

geografijos 

kabinetuose 

vaizdinė 

medžiaga, 

mergaičių ir 

berniukų 

technologijų 

kabinetams 

nupirktos 

darbui 

reikalingos 

priemonės. 

-Kiemo 

danga 

palyginta, bet 

pilnai 

neatnaujinta, 

nugriautas 

pavojingas 

vaikų 

saugumui 

amfiteatras. 

- Stadionas, 

aikštynai 

neatnaujinti. 

Atlikta 

stadiono 

projekto 

ekspertizė. 

 

-Vidaus durys 

nepakeistos. 

 

 

-Nepakeista. 

 

-Nenupirkta 

 

 

 

 

-Neįrengta. 

 

atnaujintos 

planuotai 

skiriant 

finansinį 

prioritetą. 

 

Nugriautas 

amfiteatras 

teikiant 

pioritetą 

šiam darbui 

dėl kylančio 

pavojaus 

bendruomen

ės saugumui. 

 

Ilgalaikio 

turto 

remontui 

neskirtas 

finansavimas

. 

 

Nesurinkta 

pakankamai 

2 proc. 

paramos lėšų 

kostiumams 

nupirkti. 

 

Nupirktos 

naujos lauko 

stebėjimo 

kameros 

teikiant 

prioritetą 

bendruome-

nės 

saugumui 

užtikrinti. 
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stacionarūs 

kompiuteriai, 

įsigytos 13 

multimedijų, 

15 

televizorių), 

įrengtas 

piešimo 

smėliu 

kabinetas, 

įrengta 

pradinių klasių 

gamtos 

mokslų 

laboratorija, 

nupirkta 

sportinė 

apranga 

pradinukams ir 

vyresniems 

mokiniams, 

muzikos 

aparatūra su 

mikrofonais, 

mokymo 

priemonės 

(konstruktoriai 

robotai 5 vnt., 

robotų „BEE-

BOT“ ir 

„BLUE-BOT“ 

2 komplektai, 

edukaciniai 

programavimo 

žaidimai 

„Scottie Go“ , 

gaubliai, 

medžio 

dirbtuvėms 

reikalingos 

priemonės, 

plakatai, 

magnetolos). 

Uždavinys – 

edukacinių 

erdvių 

pritaikymas 

įgyvendinant 

Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

programą. 

-70 proc. 

atnaujintos 

planuotos 

edukacinės 

erdvės. 

 

 

 

 

-70 proc. 

atnaujintos 

planuotos 

edukacinės 

erdvės. 

 

-70 proc. 

atnaujinti 

kabinetai – nauji 

-Mergaičių 

technologijų 

kabinetų ir 

virtuvės 

atnaujinimas. 
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Svarbiausi 

atlikti darbai. 

Parengtas 

progimnazijos 

valgyklos 

virtuvės 

patalpų 

paprastojo 

remonto 

projektas, kurį 

atliko AG 

Studija. 

Suremontuo-

tos valgyklos 

virtuvės 

patalpos, 

pakeista 

įranga, 

stelažai. 

 

 

 

 

 

 

- 70 proc. 

sporto 

aikštyno, 

stadiono 

atnaujinimas. 

 

baldai, viryklės, 

orkaitės. Atliktas 

kabinetų 

remontas. 

 

-50 proc. 

atnaujintas lauko 

aikštynas. 

 

-Parengtas 

projektas 

„Stadiono 

atnaujinimui“. 

 

 

 

 

 

 

-Lauko 

aikštyno 

priemonių 

atnaujinimas 

 

 

 

 

 

Neatnaujintas 

lauko 

aikštynas. 

 

- Stadionas, 

aikštynai 

neatnaujinti. 

Atlikta 

stadiono 

projekto 

ekspertizė. 

 

 

 

 

 

 

Aikštynas 

neatnaujin-

tas, nes 

neskirtas 

finansavimas

.. 

Savivaldybė 

neskyrė 

finansavimo 

dėl planuoto 

stadiono 

atnaujinimo. 

 

 

3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, 

pasiektus įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus 

strateginius tikslus. 

 

1 tikslas – Siekti aukštesnės ugdymo kokybės modernizuojant ugdymo turinį, sudarant 

sąlygas kiekvieno mokinio socialinės-emocinės raiškos pažangai. 

 

 Planuotas rezultatas 
 

Per 2018 m. 

Uždavinys 1   

Parengti ir 

įgyvendinti 

teminės,  

tarpdalykinės 

integracijos 

programas 5-8 

klasėms. 

- Atlikti tyrimai padeda 

įvertinti esamą situaciją 

kuriant teminės integracijos 

programas 6-8 klasėms.  

 

-Atliktas tyrimas „Integruotų programų 

taikymas 5-7 klasėse“ parodė, kad 78 proc. 

apklausos dalyvių teigiamai įvertino teminės 

integracijos pamokas, tarpdalykinės 

integracijos programos padeda mokiniams 

jungti į visumą atskirus mokomuosius 

dalykus, mokytojai gali  dirbti komandoje 

planuojant integruotas pamokas. 

   

 Formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo integravimas didina 

mokinių įsiminimo kokybę, 

turi įtakos mokinių 

pasiekimams, saviraiškai, 

emocinei-socialinei brandai 

 

- Inovatyvių būrelių platformos „Edulandas“ 

komanda suteikė galimybę gilinti žinias 

mokslo ir tyrinėjimų srityse.  

- Su UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir 

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojais 

dalyvaujame programoje „Performatyvus 

dizainas“.  

-Susitikimas su ilgamečiu Lietuvos rinktinės 
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krepšininku, 2003 metų Europos čempionu, 

įvairių čempionatų nugalėtoju ir prizininku, 

moterų krepšinio lygos prezidentu Giedriumi 

Gustu, kuris pristatė karjeros galimybes.  

-Vyko ugdymo karjerai veiklos su VšĮ 

„Mokinio karjera“ atstovu Remigijumi 

Jakščiu.     

- Kultūros paso veiklos pasirenkamos pagal 

progimnazijos keliamus uždavinius. 

- Šešiose  projekto „Mokinių neformaliojo 

švietimo plėtra“ veiklose dalyvavo 150 

mokinių.  

 Programų integraciniai ryšiai 

turi įtakos mokinių 

perkeliamųjų kompetencijų 

ugdymuisi, stiprėja mokinių 

mokymosi motyvacija, 

tikslinga mokytojų 

bendradarbiavimo veikla. 

-Atliktas „Mokymosi motyvacijos ir emocinio 

nusiteikimo mokytis“ tyrimas  parodė, kad 

67% respondentų turi teigiamą nusiteikimą 

bei aukštą  motyvaciją mokymuisi. 

-Ruošiami mentoriai naujai dirbantiems 

mokytojams 

Uždavinys 2   

Įdiegti SEU 

ugdymo 

metodiką 

visuose klasių 

koncentruose 

 

Visa mokykla naudojasi 

bendra SEU metodikos 

sistema pritaikydama atskirus 

mokykloje įdiegtus 

elementus.  

 

-Sėkmingai naudojami „Auga asmenybė. II 

pakopa“ sąsiuviniai 5-7 klasėse. 

 

- Prevencinių programų įgyvendinimas: 

„Laikas kartu“ -1-4 kl, „Paauglystės 

kryžkelės“ - 5-7 kl. 

 Bus išspręsti probleminiai 

klausimai, susitikimai 

mažose grupėse duoda 

teigiamų pokyčių 

modernizuojant bendrojo 

lavinimo ugdymo turinį. 

 

- Būsimų penktokų, pirmokų tėvų 

susirinkimuose supažindinama su 

progimnazijos veiklos ypatumais, 

teikiamomis specialistų pagalbos 

paslaugomis. 

-Tėvų klubo nariai dalyvauja kuriant 

progimnazijos strategiją.  

-Teminių integracijų savaičių grįžtamasis 

ryšys fiksuojamas progimnazijos erdvėse ir  

internetinės svetainės puslapyje bei dienos 

informacinėje sistemoje. 

 -1-8 klasėse galioja bendri 

SEU susitarimai. 

 

-Mokyklos bendruomenė laikosi bendru 

susitarimu priimtų  SEU taisyklių. 

-1-8 klasėse tuo pačiu metu vyksta „ Ryto 

ratas“ (mąstymo įgūdžių lavinimas). 

- Bendru susitarimu patvirtintas SEU 

simbolis, bendros taisyklės yra žinoma 

visiems progimnazijos nariams. 

 -Išnaudojamos įvairios 

bendradarbiavimo formos: 

išvykos į kitas įstaigas, 

bendros konferencijos, 

renginiai, veiklos. 

Dalintasi patirtimi: 

-Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokykloje 

„Nuoseklus socialinio emocinio ugdymo 

plėtojimas mokykloje“. 

-Seminaras Sopote, kur mokytojai tobulino 

mokėjimo mokytis kompetenciją, formavo 

pažintines, bendravimo ir bendradarbiavimo 

socialines kompetencijas. 
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-Svečiai progimnazijoje LL3 pokyčio 

projekto veiklos. Mokytojų stažuočių 

vykdymas.  

- Konferencija ,,Aš dalinuosi. O tu? 

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. 

- Vyko renginys „Liūtų naktis“. 

- Baigiamoji 5-8 klasių mokinių konferencija 

„SEU mano progimnazijoje“. 

Uždavinys 3   

Kurti ir 

tobulinti 

ugdomojo 

vertinimo 

sistemą 

pamokoje. 

 

-Sukurta funkcionali sistema 

su tinkamomis priemonėmis 

(lentelė) 

-Patobulinta mėnesio pažangos ir pasiekimų 

planavimo bei fiksavimo lentelės struktūra, 

kurioje atsispindi mokėjimo mokytis 

kompetencijos įsivertinimas. 

- Metodinės dienos metu aptartos  mokėjimo 

mokytis kompetencijos pagrindinės sąvokos, 

nutarta drauge jų laikytis. 

 - Įdiegta ugdomoji vertinimo 

sistema, padedanti 

mokiniams įgyvendinti 

mokymosi tikslus, o tėvams  

- stebėti ir padėti mokiniams 

ugdymosi procese. 

-75 proc. mokinių tėvų susipažįsta su mėnesio 

pažangos ir pasiekimų planavimo bei 

fiksavimo lentele. 

-Tėvų dienose dalyvavo 70 proc. tėvų. 85  

proc. tėvų e. dienyne sekė mokinių pažangą. 

-Tėvų komiteto susirinkimas ir idėjų 

pritaikymas planuojant ugdymo turinį. 

Uždavinys 4   

Vykdyti ir tęsti  

UNESCO 

ASPnet 

mokyklų 

įsipareigojimus. 

Veikianti mokyklų  

bendradarbiavimo sistema.  

Atsirado dar dveji nauji 

partneriai. 

- Vienintelė mokykla Kaune, kuri atitiko 

UNESCO ASPnet kriterijus.  

- 2018 m. organizuota 15 veiklų UNESCO 

datoms paminėti. 

-Minint UNESCO Pasaulinę kultūrų įvairovės 

dieną dialogui organizuota bendruomenės 

šventė bendradarbiaujant su VDU Muzikos 

akademija, atidaryta lietuvių dailininkų 

paveikslų paroda iš asmeninės Romualdo 

Vasinausko kolekcijos. 

-2018 m. rudenį Kaune į ASPnet mokyklų 

tinklą prisijungė antra mokykla - Kovo 11-

osios mokykla.  

 Pratęsta narystė UNESCO 

ASPnet mokyklų tinkle. 

Narystė tęsiama, įsipareigojimai vykdomi. 

 

 

2 tikslas – Plėtoti bendruomenės ryšius kuriant galimybes produktyviai generuoti ir plėtoti 

vertingas idėjas ugdymo(si) procese, formuojant mokyklos kultūrą, įvaizdį.  

 Planuotas rezultatas 
 

Per 2018 m. 

Uždavinys 1   
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Plėsti ir 

aktyvinti „Tėvų 

klubo“ veiklą. 

- „Tėvų klubo“ nariai skatina 

mokinių tėvus aktyviau 

domėtis mokyklos teikiama 

informacija apie ugdymo 

procesą. 

-„Tėvų klubo“ nariai skatina mokinių tėvus 

aktyviau dalyvauti progimnazijos gyvenime, 

inicijuoja akcijas, dalyvauja edukacinių 

erdvių puošime. 

 - Bus suorganizuotos 2 

akcijos, 1 renginys mokyklos 

bendruomenei  per metus. 

 

Suorganizuotos 5 akcijos:  „Solidarumo 

bėgimas“, “Mes rūšiuojam“, Europos atliekų 

mažinimo savaitė,  „Kalėdiniai žaisliukų 

mainai", tvarkymosi akcija „Darom“, 8 

renginiai mokyklos bendruomenei: „Ačiū“, 

„Gegužės šviesa“, „Kartų valsas“, „Inkilai“, 

viktorina „Mes – Dainava“, skirta mokyklos 

45 – mečiui, progimnazijos pedagogų 

gerosios patirties sklaidos  paroda KPKC, 

skirta mokyklos 45 – mečiui „Mokomės 

atrasti. Mūsų sėkmės keliai”, mokyklos 45-

ojo gimtadienio šventė, pyragų diena 

„Dalinkis gerumu“. 

 

-Sėkmingai įgyvendinamas Sveikatą 

stiprinančios mokyklos veiklų planas: sveiko 

maisto degustacijos progimnazijos 

bendruomenės nariams, konkursai, 

aktyviosios pertraukos, įvairios varžybos, 

integruotos pamokos, viktorinos, sveikatinimo 

renginiai ir kt.  

- Įvairi informacija talpinama dienos 

informacinėje sistemoje valgykloje. 

 -Sėkmingai įgyvendintas 

darbo grupės parengtas 

planas lėšų pritraukimo 

aktyvinimui, panaudojimo 

prioritetų numatymui, lėšų 

panaudojimo viešinimui. 

40 proc. tėvų perves 2 proc. 

lėšų mokyklai. 

25 proc. tėvų perveda 2 proc. lėšas 

progimnazijai. 

Uždavinys 2   

Plėtoti tėvų 

savanorystę. 

- 1-2 kartus per metus  

kiekvienoje 5-8 klasėje tėvai  

įvairiomis formomis 

supažindina vaikus su savo 

profesija.  

Plėtojant tėvų savanorystės projektą „Tu gali. 

Sėkmės istorijos“, įgyvendinant patyriminio 

ugdymo praktiką šešiose 1-8 klasėse tėvai nė 

karto nesupažindino vaikų su savo profesija, 

15 klasių vyko praktiniai susipažinimai su 

profesijomis.. 

 - 2 kartus per metus 

kiekvienoje klasėje tėvai, 

seneliai dalyvauja  

formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme 

pradinėse klasėse. 

 

-1-8 klasėse tėvai (seneliai) dalyvavo 18 

neformalaus ugdymo užsiėmimuose per 

metus. 
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Uždavinys 3   

Kurti ir 

įgyvendinti 

tėvų 

pedagoginio 

psichologinio 

švietimo 

sistemą. 

- 2-3 užsiėmimai tėvams per 

metus pagal SEU programą ir 

poreikį. 

- Buvo suorganizuoti 2 užsiėmimai tėvams, 

kuriuos vedė progimnazijos pagalbos 

mokiniui specialistai, dalyvavo 50 proc. tėvų. 

- 70% tėvų dalyvavo „Tėvų klubo“ veiklose, 

domėjosi  progimnazijos teikiama informacija 

apie ugdymo procesą. 

 - Informacija  dienos 

informacinėje sistemoje 

atnaujinama kasdien, 

lankstinukuose ir stenduose – 

pagal poreikį. 

-Kasdieninė informacija talpinama dienos 

informacinėje sistemoje. 

-Svarbi informacija pranešama e.dienyne ar 

progimnazijos internetinės svetainės 

puslapyje. 

-Paruošti informaciniai lankstinukai dalinami 

mokinių tėvams: Tėvų dienų metu, būsimų 

pirmokų, būsimų penktokų tėvų susirinkimų 

metu. 

- Įrengta informacinė sistema II aukšto fojė. 

 

 

3 tikslas – Gerinti įstaigos materialinę bazę kuriant saugią, modernią ir higienos normas 

atitinkančią edukacinę aplinką. 

 Planuotas rezultatas 
 

Per 2018 m. 

Uždavinys 1   

Užtikrinti 

saugią aplinką. 

Pakeisti stebėjimų kamerų 

laidai, atnaujinta stebėjimo 

vaizdo sistema. Užtikrintas 

vaikų saugumas, vykdoma 

žalingų įpročių prevencija, 

materialinio turto apsauga. 

Papildomai įsigytos 22 spintelės vaikų 

daiktams susidėti. 

Nupirktos 4 naujos lauko stebėjimo kameros. 

Uždavinys 2   

Gerinti 

mokyklos 

estetinį vaizdą. 

Naujai apželdinta mokyklos 

aplinka. Estetiškai 

sutvarkytas gėlynas. 

Nupirktos gėlės, sumontuoti gėlių stovai, 

dviračių laikikliai. 

 Atnaujinus kiemo dangą 

nebus traumų, mokyklą 

mokiniai pasieks saugiai, 

neapsitaškę (po lietaus).  

Palyginta kiemo danga. 

 -Estetiškai sutvarkyti 

koridoriai, atnaujintos klasės. 

-nudažytos pradinių klasių korpuso lubos I, II, 

III aukštuose. 

-suremontuotas 119 kab. (lubos, sienos) 

-pakeista grindų danga (119,218,306 kab.) 

- nupirkti mokykliniai suolai ir kėdės 107, 

317, 318, 320, 218, 204 kab. 

 -Estetiškai sutvarkyta aktų 

salės scena. 

-Įrengta apsauginė tvorelė nuo lango aktų 

salėje. 

 -Pakeista valgyklos grindų 

danga, išdažytos sienos. 

-Suremontuotos valgyklos virtuvės patalpos, 

pakeista įranga, stelažai 

Uždavinys 3   
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Atnaujinti 

edukacines 

aplinkas bei 

įsigyti naujų 

ugdymui(si) 

reikalingų 

priemonių 

-Sutvarkyta aplinka, 

atnaujinti baldai, įrankiai 

mergaičių technologijų 

kabinete 

-mergaičių technologijų kabinetui nupirkta 

smulki buitinė technika ( plaktuvai, arbatiniai, 

mikrobangų krosnelė, šaldytuvas ir kt.) 

 -Atnaujinta kompiuterinė 

bazė, įsigytos 5 

multimedijos. 

Įsigyta 8 stacionarūs kompiuteriai, 4 

projektoriai. 

 Aprūpinus priemonėmis 

specializuotus kabinetus, 

gerėja pamokų kokybė, 

didėja mokinių mokymosi 

motyvacija. 

-nupirkta priemonių berniukų technologijų 

kabinetui; 

-įrengta pradinių klasių gamtos mokslų 

laboratorija  

-nupirkta sportinė apranga 

 

Palyginus vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) su 2017 m. rezultatais, pagerėjo: visi 2 

kl. testų rezultatai, 4 kl. matematikos, 6 kl. skaitymo ir rašymo, 8 kl. socialinių mokslų 

rezultatai. Palyginus   vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) su Lietuvos progimnazijų 

rezultatais, visi yra aukštesni, ypač: 4 kl. skaitymas +20,9, rašymas +20,3, 6 kl. rašymas 

+23,8, 8 kl. rašymas +22,6, gamtos mokslai + 22,8.  

 

 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis mokykloje 2018 m. lyginant su 2017 m. 

ketvirtose klasėse padidėjo 0,02 standartizuotais taškais; t.y 0,36 taškais daugiau nei mieste, 

šeštose klasėse pagerėjo 0,01; t.y. 0,20 taškais daugiau nei mieste, aštuntuose klasėse padidėjo 

0,04 standartizuotais taškais, t.y 0,17 taškais daugiau nei mieste, „Mokyklos kultūros rodiklis“ 

, „Savijautos“ rodikliai aukštesni už miesto. Mokyklos pridėtinės vertės rodiklis 2018 m. 

lyginant su Kauno miestu 6, 8 klasėse sumažėjo, tačiau pridėtinė vertė yra aukštesnė už šalies 

vidurkį.  
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Progimnazija šalies mokyklų kontekste patenka tarp tų, kurių aukšti pasiekimai 

ir aukšta pridėtinė vertė. 
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IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR 

IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio 

darbo užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Direktorius 1 1     

2.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4 4 

 

511,00 520,00 

 

1,8 

3.  Psichologas 1 1     

4.  Soc. pedagogas 2 2  585,00 617,00 5,6 

5.  Logopedas 1 1     

6.  
Specialusis 

pedagogas 
1 1 

 
  

 

7.  
Mokytojas 

ekspertas 
1 1 

 
  

 

8.  
Mokytojas 

metodininkas 
23 25 8,7 767,00 731,00 -4,5 

9.  
Vyresnysis 

mokytojas 
13 11 8,7 520,00 549,00 5,6 

10.  Mokytojas  6 6  320,00 401,00 25,3 

11.  
Bibliotekos 

(informacinio 

centro) vedėjas 

1 1 

 

  

 

12.  Bibliotekininkas 1 1     

13.  

IKT 

(Kompiuterių 

sistemų 

specialistas) 

2 1 -50 203,00 487,00 139,9 

14.  
Duomenų bazių 

specialistas 
- 1 

 
  

 

15.  
Mokytojo 

padėjėjas 
2 2 

 
285,00 369,00 29,5 

16.  
Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

1 1 

 

  

 

17.  Raštinės vedėjas 1 1     

18.  Raštvedė 1 -     

19.  Archyvaras 2 2  267,00 163,00 -39,00 

20.  Budėtojas 2 2  380,00 400,00 5,3 

21.  Valytojas 12 9 -25 317,00 256,00 -19,2 
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22.  

Statinių techninės 

priežiūros ir 

einamojo remonto 

darbininkas 

(Pastatų 

priežiūros ir 

einamojo remonto 

darbininkas, 

Stalius) 

3 2 -33,3 443,00 400,00 -9,7 

23.  Kiemsargis 4 4  238,00 175,00 -26,5 

24.  Laborantas 2 3 33,3 190,00 181,00 -4,7 

 

 

4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais. 

 

Kvalifikacijos kėlimas už 2018 metus 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Data Trukmė 

(val.) 

Dalyvių 

skaičius  

Organiza-

torius 

Lėšos 

(eurai)  

1.  „Šiuolaikinė  mokymosi 

aplinka“ 

2018-06-14 60-480 25 KPKC 200 

2.  Metodinė praktinė 

konferencija „Aš 

dalinuosi, o tu? 

Mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

ugdymas“ 

2018-06-19 6 35 KPKC  

3.  „Mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

ugdymas“ 

2018-06-

20-21 

12 32 KPKC 27,84 

4.  „Psichologinis 

atsparumas“ 

2018-08-27 8 35 VšĮ 

„Mokyklų 

tobulinimo 

centras“ 

projekto 

lėšos 

5.  „Pilietinis mokinių 

ugdymas, lankantis 

Šiaulių krašte“ 

2018-12-28 8 35 KPKC 1950 

6.  „Kokių ugdytojo IQ 

kompetencijų reikia 

didėjančio 

neapibrėžtumo 

pasaulyje?“ 

2018-12-12 6 35 LEG 700 

7.  „Darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialisto“ 

2018-01-22, 

26 

40 1 UAB „SDG“ 100 

8.  Priešgaisrinės saugos 

mokymai 

2018-01-29, 

30 

8 1 UAB „SDG“ 30 

9.  „Kompleksinis sveikos 

gyvensenos ugdymas – 

kaip „užnorinti““ 

2018-02-11 6 1 KPKC 28,90 

10.  Kompiuterinis 

raštingumas pagal 

2018-04-16, 

05-07 

 1 KPKC 30 
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„Pedagogų 

kompiuterinio 

raštingumo“ 

11.  Nuotoliniai mokymai 

mokytojų edukacinei 

IKT kompetencijai 

tobulinti „Mokytojų 

kompetencijos 

raštingumo edukacinė 

dalis“ 

2018-04-18, 

05-10 

 1 KPKC 30 

12.  „Rangos darbų 

pirkimai“ 

2018-04-24 6 1 KPKC 20 

13.  „Kaip suprasti vaikų 

piešinius“ (I dalis) 

2018-05-16 6 1 KPKC 15 

14.  „Lytiškumo ugdymas 

etikos pamokose“ 

2018-01-25 6 1 KKPC 15 

15.  „Vertinimas ir 

įsivertinimas fiziniame 

ugdyme“ 

2018-09-24 6 1 KPKC 15 

16.  Vadybos kursų 

programa „Vadovavimo 

meistriškumas“ 

2018-12-05 100 2 KPKC 360 

 

V SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIU 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

  

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 304,5 346,3 13,73% 

 Iš jų     

1.1 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

DAINAVOS progimnazija 
238,4 238,9 0,21% 

1.2 Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas 45,5 94,9 108,57% 

1.3 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

DAINAVOS progimnazija (SPEC.LĖŠOS) 15,2 12,5 
-17,76% 

1.4 Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimas Kauno  m savivaldybėje 1,1  
-100,00% 

1.5 Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros 

atnaujinimo plėtra, ją atveriant vietos 

bendruomenėms 4,3  

-100,00% 

2. Valstybės biudžeto lėšos  571,9 614,0 7,36% 

 Iš jų  

 

   

2.1 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

DAINAVOS progimnazija 
549,8 613,6 11,60% 

2.2 Valstybės tikslinės lėšos biudžetinėms   0,4 100,00% 
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VI SKYRUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIU 

LAIKOTARPIU PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų suma, 

tūkst. Eur 
kodas pavadinimas 

1 2 3 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  550,5 
2 1 1 1 2 1 Pajamos natūra 

 2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  168,1 
2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 0 
2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,1 
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 2,1 
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 3,6 
2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 1,3 
2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos 0,1 
2 2 1 1 1 12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos 

 2 2 1 1 1 14  Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 

 2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 83,1 
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 3,5 
2 2 1 1 1 17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 

 2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 46,3 
2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 19,8 
2 2 1 1 1 22 Reprezentacinės išlaidos 

 2 2 1 1 1 23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 36 
2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 17,5 
2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 

 2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra 

 2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais  

 

įstaigoms (ŠMM, egzaminai) 

2.3 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

DAINAVOS progimnazija(4602) 
20,8   -100,00% 

2.4 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

DAINAVOS progimnazija(4603) 
1,3   -100,00% 

3. Fondų lėšos  

 
0,0 0,0 

 

4. Kitos lėšos 

 
0,0 0,0 

 

5. Parama     

 2 proc.  3,4 2,8 -17,65% 

     

 Iš viso 879,8 963,1 9,47% 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 15,2 12,5 

 

-17,76% 

 Iš viso lėšų 879,8 963,1 9,47% 
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2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra  0,4 
2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 3,8 
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 

 2 8 1 1 1 1 Stipendijoms  

 2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  

 2 8 1 1 1 3 Neigiama valiutos kurso įtaka 

 2 8 1 2 1 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 

 3 1 1 2 1 2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 2 1 3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 3 1 1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 26,2 
3 1 1 3 1 3 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 4 1 1 Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 4 1 2 Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 4 1 3 Kitų vertybių įsigijimo išlaidos 

 3 1 1 5 1 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 

 3 1 2 1 1 2 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės 

programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos 

 3 1 2 1 1 3 Patentų įsigijimo išlaidos 

 3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos 

 3 1 2 1 1 5 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 1 1 1 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 2 1 1 Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 2 1 2 Nebaigtos gaminti produkcijos  įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 2 1 3 Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 2 1 4 Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo išlaidos 

 3 1 3 2 1 6 Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 

             IŠ VISO  962,4 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 

d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų 

ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio 

kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo 

gautus asignavimus. 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

7.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, 

Savivaldybės įstaigos įsigytą ar perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur (nurodyta 

perdavimo, pardavimo, 

įsigijimo dokumentuose) 

Data (kada gautas, 

įsigytas, perleistas 

turtas) 
1 2 3 4 5 
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1 Indaplovė 1 2057,00 2018-11-20 

2 Konvekcinė krosnis 1 3430,35 2018-11-20 

3 Karštų zona 1 6427,52 2018-09-27 

4 Mėsos-žuvies ruošimo zona 1 2349,28 2018-09-27 

5 Išdavimo zona 1 7199,32 2018-09-27 

 

7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus. 

 

Pastatai 

(nurodyti adresus) 
Plotas 

(m2) 

Žemės 

sklypo 

sutartis 

(Yra / nėra) 

Higienos 

pasas  

(Yra / nėra) 

Renovuotas (taip / ne)  

(Jeigu taip, nurodyti kada, 

jei planuojama renovacija 

nurodyti (visiška / dalinė), 

ar yra investicinis 

projektas, techninis 

projektas ir pan.) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Partizanų g. 118 

Kaunas 
6308,47 yra Yra 

2010-09-30 baigta 

renovacija 

 

 

VIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO 

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS 

IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyrius 2018-05-25 Nr. 21-200, nurodyti pažeidimai – žmonių evakavimo planai 

statiniuose nebuvo kiekviename aukšte, teritorijoje nepažymėtos transporto priemonių 

stovėjimo vietos, nėra ženklo „susirinkimo vieta“ gaisro kilimo pavojaus atveju ir kt. 

pažeidimai, kurie šiuo metu yra pašalinti.  

Kauno m. savivaldybės administracijos filialo Dainavos seniūnijos vyr. specialisto  S. 

Zurzos 2017-12-07 patikrinimo akte Nr. 07-13-147, nustatyta, kad gimnastikos įrenginiai yra 

pasenę, aprūdiję, išsikraipę.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-

10-16 patikrinimo aktas Nr. (2-12 15.3.3.) PA-6930, nurodyti pažeidimai – sklype esantys 

sporto įrenginiai kelia pavojų kritimui, užkliuvimui, nėra patikimai sutvirtinti, nėra techniškai 

tvarkingi pažeidžiamas Lietuvos higienos normos HN 21:2017 7 p. ir 8 p.. Mokyklos sporto 

aikštelėje bėgimo takas nėra padengtas neslidžia ar saugia danga, o padengtas smėliu, nelygus 

duobėtas, pažeidžiamas Lietuvos higienos normos  HN 21:2017 18 p.. Sporto salės grindys 

nelygios, su išlinkimais, įplyšimais, įskilimais, pažeidžiamas Lietuvos higienos normos HN 

21:2017 45 p. 

 

 

 




