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(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

 

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. 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 svetainė  www.dainava.kaunas.lm.lt/ 

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose 

 https://www.facebook.com/Kauno-Dainavos-progimnazija-857839874241847/ 

1.6. 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. 

1.7. Įstaigos savininkas  

Kauno miesto savivaldybė 

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 pasaulyje, kūrybingam 

dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis - veiklos sritis – švietimas. Švietimo įstaigos tipas – progimnazija,  

vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir neformaliojo 

ugdymo programas. 

http://www.dainava.kaunas.lm.lt/


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

  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 reikiamus 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 

(Lentelėse pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą ir 

kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos pobūdį) 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4,25 7,95 15,5 nėra 27,7 32 11 20 1 36 

 

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema (1 priedas) 

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) 

 
Dalyviai Kada, kokios įstaigos organizuotoje  ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje 

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

Direktorė Jolanta 

Vengalienė 

„Strateginė sesija“, KPKC, 2017-06-21, LEG_108864 (6 val.); 

Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. KPKC, 2017-11-03, 

06, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1498 (18 val.); 

Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90“, KPKC,       

2017-11-30, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1627 (6 val.); 

Seminaras – edukacinė išvyka „Pažintinės – kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“ KPKC, 2017-12-27, 

pažymėjimas Nr. TI-2017-1617 (8 val.).  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aurelija 

Reinikovienė 

Seminaras „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“, KPKC,          

2017-03-15, Nr. VB-0299; 

Konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, 

kuriant gerą mokyklą“, KPKC, 2017-03-16 pažymėjimas                       

Nr. VB-2017-0434 (6 val.); 

Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokose“, 

KPKC, 2017-02-17, pažymėjimas Nr. PA-273 (6  val.); 

Metodinė valanda Kauno VGK nariams „Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu“, KPKC,        

2017-05-08, pažymėjimas Nr. PA-742 (1 val.);  

Forumas „Saugus ir laimingas vaikas: ar dokumentas tai užtikrins? Kaip 

galime vieni kitiems padėti?“, KTU, 2017-04-11, pažymėjimas             

Nr. SD-17-020 (6 val.);  

Konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas Lietuvoje: bendruomenės 

galia“, Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras, 



2017-05-10, pažymėjimas Nr. EV3-18, Nr. 494 (8 val.);  

Metodinė-praktinė konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“, KPKC, 2017-06-14, pažymėjimas Nr. AA-2017-11-04 (6 

val.); 

LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“, VšĮ LIONS QUEST Lietuva, 

2017-08- 28-29, pažymėjimas Nr. SFG 5924 (16 val.); 

Seminaras  - renginys „Metodų, stiprinančių vaikų psichikos sveikatą, 

mugė“ KPKC, 2017-10-20, pažymėjimas Nr. VS-2017-1435 (6 val.);  

Mokymai „SafeTALK“ ,Vilniaus visuomenės sveikatos biuras,         

2017-11-02 (4 val.). 

Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90“, KPKC,      

2017-12-01, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1617 (6 val.). 

Seminaras – edukacinė išvyka „Pažintinės – kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“ KPKC, 2017-12-27, 

pažymėjimas Nr. TI-2017-1617 (8 val.).  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Violeta 

Trakinskienė 

Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokose“, 

KPKC, 2017-02-17, pažymėjimas Nr. PA-274 (6  val.); 

Metodinė valanda „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

santykis su baudžiamuoju įstatymu“, KPKC, 2017-05-08, pažyma Nr. 

PA-742; 

Metodinė-praktinė konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“, KPKC, 2017-06-14, pažymėjimas Nr. AA-2017-1102 (6 val.); 

Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. KPKC, 2017-11-03, 

06, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1477 (18 val.); 

Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90“, KPKC,     

2017-12-01, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1622 (6 val.). 

Seminaras – edukacinė išvyka „Pažintinės – kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“ KPKC, 2017-12-27, 

pažymėjimas Nr. TI-2017-1618 (8 val.).  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Auksė 

Urbonienė 

Seminaras „Gimtosios ir užsienio kalbų ugdymas tobulinant dalykines ir 

asmenines mokinių kompetencijas“, KRŠC, 2017-04-12, pažymėjimas 

Nr. KP-01379 (6 val.); 

Tarptautinė konferencija „Ateities švietimas šiandien“, UAB „Šviesa“ 

mokymo centras. 2017-04-07, pažymėjimas Nr. 17-MC-473 (3 val.); 

Respublikinė konferencija-viktorina „Darnaus vystymosi kryptys 

UNESCO mokyklose“, KPKC, 2017-04-14, pažymėjimas Nr. PA-523; 

Respublikinė konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, 

KPKC, 2017-03-31, pažymėjimas Nr. PA-367; 

Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos kuriant gerą mokyklą“, KPKC, 2017-03-16, 

pažymėjimas Nr. VB-2017-0421 (6 val.); 

Tarptautinė konferencija „Sisteminis požiūris į ugdymą karjerai ugdymo 

įstaigoje“, 2017-03-30, pažyma Nr. VS-2017-0253 (6 val.); 

Dainavos mikrorajono mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Aš 

dalinuosi, o tu? Skaitymo gebėjimų ugdymas“, KPKC, 2017-06-14, 

pažymėjimas Nr. AA-2017-1105 (6 val.); 

Respublikinė paroda „Moderni mokykla 2017, Kaunas“, edukacinis 

renginys „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“, KPKC,             

2017-04-24, pažymėjimas Nr. PA-606 (2 val.); 

Paskaita „Teksto ir kalbos sistemos suvokimo problemos pagrindinėje 

mokykloje“, Klaipėdos rajono švietimo centras, 2017-05-12; 



Paskaita „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“, UAB 

„Šviesa“ Mokymo centras, 2017-04-10, pažymėjimas                              

Nr. 170410-2MC(ED) (2 val.); 

Paskaita „Kaip įveikti rašybos spąstus?“, UAB „Šviesa“ (2 val.); 

Mokymo centras, 2017-03-28, pažymėjimas Nr. MA-17-08/W; 

Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“, KPKC,  2017-11-03, 

pažymėjimas Nr. AA-2017-1499 (18 val.); 

Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui-90 metų“, KPKC, 

2017-12-01, pažymėjimas Nr.AA-2017-1617 (6 val.); 

Tarptautinio projekto „ENABLE“ konferencija: Ateities mokykla“,   

KTU, 2017-09-27, pažymėjimas Nr. 2016-1-IT02-KA201-024610; 

Seminaras „Atnaujintos įsivertinimo metodikos praktinio panaudojimo 

galimybės“, NMVA, 2017-09-28, pažymėjimas Nr. 007416 (6 val.). 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rima 

Žvirblienė 

Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokose“, 

KPKC, 2017-02-17, pažymėjimas Nr. PA-273 (6  val.); 

Konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, 

kuriant gerą mokyklą“, KPKC, 2017-03-16 pažymėjimas                       

Nr. VB-2017-0433 (6 val.); 

Metodinė-praktinė konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“, KPKC, 2017-06-14, pažymėjimas Nr. AA-2017-11-03 (6 

val.); 

Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. KPKC, 2017-11-03, 

06, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1479 (18 val.); 

Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90“, KPKC, 2017-

12-01, pažymėjimas Nr. AA-2017 – 1629 (6 val.). 

Direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams Sandra 

Kačinskienė 

Sertifikatas VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kvalifikacijos kėlimo kursai 

„Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017 m.“. 2017-08-29;  

Sertifikatas VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kvalifikacijos kėlimo kursai 

„Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2017 m.“. 2017-09-26. 

 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ne mieste 

 

Dalyviai  Kada, kokios įstaigos organizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos 

kėlimo programoje (kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimų Nr. 

ir data) 

Aušra Alionytė Virtuali paskaita ,,Matematika pirmokams: mokymo ypatumai 

elektroninėje EMA erdvėje“. AP Nr.060, 2017-04-26 Klaipėdos rajono 

švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Seminaras ,,Laikas kartu“. Nr. SFG 5913, 2017-08-28-29, LIONS  

QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Ramunė Bankauskienė „Dažniausiai pasitaikantys matematikos mokymo netikslumai pradinėse 

klasėse“ Reg. Nr. E-185-eb8831c0-e24d-11e6-854a-9bbfe01257302017-

01-24 Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita „Mokytojų laiką padedantys taupyti nauji EMA 

funkcionalumai“ Reg. Nr. E-202-eefafba0-0d98-11e7-8b7a-0ffff85ad41f 

Klaipėdos rajono švietimo centras 2017-03-20 (pažyma, 2 ak. val.) 

Seminaras „Laikas kartu“. Sertifikato Nr. SFG 5922 LIONS QUEST 

2017-08-28-29 20 (pažymėjimas, 16 ak. val.) 



„Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: 

bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“ 

Reg. Nr. PKT1-0171 Švietimo informacinių technologijų centras 2017 m. 

spalio mėn.—2018 m. sausio mėn. (pažymėjimas 2018 m. vasario mėn. 20 

d., 40 ak. val.) 

Rita Barakūnienė Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų praktinis pritaikymas pamokoje“ Nr. 

(1.18.)V4-1298  2017-03-23 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (pažyma, 4 

ak. val.) 

Seminaras ,,Laikas kartu“. Nr. SFG 5917, 2017-08-28/29  Všį LIONS 

QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Ramunė Barkauskienė Paskaita ,,Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“. NR. E-210-ee718bd02017-06-06  Klaipėdos 

rajono švietimo skyrius (pažyma, 2 ak. val.) 

Seminaras ,,Laikas kartu“. SFG5919   2017-08-28/29  Všį LIONS 

QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Lina Daukutienė Seminaras ,,Laikas kartu“. Nr. SFG 5917, 2017-08-28/29  Všį LIONS 

QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Aušra Jankienė 

 

Seminaras ,,Laikas kartu“. Nr. SFG 5916, 2017-08-28/29  Všį LIONS 

QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Daiva Klimantavičienė Virtuali paskaita „Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios 

užduotys EMA pratybose. Užduočių analizė ir sprendimo būdai“ Nr. E-

206 2017-04-11  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio testo ir temų rezultatų analizės 

įrankių panaudojimo galimybės mokymo(si) procese“ Nr. E-211  2017-

04-18  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė 

kiekvienai pamokai pradinėse klasėse“. Nr. E-215  2017-04-20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“.Nr. SFG 5915  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Internetinė paskaita „EMA diegnostinio testo įrankio panaudojimo 

galimybės mokymo(si) procese 1-oje klasėje. Nr. E- 235 2017-09-19  20  

Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Aldona 

Komisaraitienė 

Virtuali paskaita „EMA diagnostinio testo ir temų rezultatų analizės 

įrankių panaudojimo galimybės mokymo(si) procese“ Nr. E-209  2017-

04-18  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė 

kiekvienai pamokai pradinėse klasėse“. Nr. E-210  2017-04-20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“.Nr. SFG 5915  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Internetinė paskaita „EMA diagnostinio testo įrankio panaudojimo 

galimybės mokymo(si) procese 1-oje klasėje. Nr. E- 232 2017-09-19  20  

Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“. Nr. SFG 5918, 2017-08-28/29  

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė 

pradinėse klasėse“. Nr. E- 239  2017-09-12  Klaipėdos rajono švietimo 

centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Vita Masaitenė Virtuali paskaita ,,Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“. Nr. E-190-



6d7c2770 2017-02-15 Klaipėdos rajono švietimo skyrius (pažyma, 2 ak. 

val.) 

Virtuali paskaita ,,Patyčių prevencija mokykloje: galimybės ir praktika“. 

Nr. E-199-f605bfc 2017-03-15 Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

(pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita ,,Mokytojų laiką padedantys taupyti nauji EMA 

funkcionalumai“. NR. E-202-d223c9c0 2017-03-21 Klaipėdos rajono 

švietimo skyrius (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita ,,Sekstingas - pavojai ir pagalbos būdai vaikams“.        

Nr. E-204-da190660 2017-03-29 Klaipėdos rajono švietimo skyrius  

(pažyma, 2 ak. val.) 

Paskaita „Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios užduotys EMA 

pratybose. Užduočių analizė ir sprendimo būdai“. NR. E-207-9f3d9770    

2017-04-20  Klaipėdos rajono švietimo skyrius (pažyma, 2 ak. val.) 

Paskaita ,,Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“. NR. E-210-ee718bd02017-06-06  Klaipėdos 

rajono švietimo skyrius (pažyma, 2 ak. val.) 

Irena Mikoliūnienė Virtuali paskaita „Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios 

užduotys EMA pratybose. Užduočių analizė ir sprendimo būdai“ Nr. E-

207 2017-04-11  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio testo ir temų rezultatų analizės 

įrankių panaudojimo galimybės mokymo(si) procese“ Nr. E-209  2017-

04-18  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė 

kiekvienai pamokai pradinėse klasėse“. Nr. E-210  2017-04-20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“.Nr. SFG 5915  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Internetinė paskaita „EMA diegnostinio testo įrankio panaudojimo 

galimybės mokymo(si) procese 1-oje klasėje. Nr. E- 232 2017-09-19  20  

Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Marija Petkauskienė Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų praktinis pritaikymas pamokoje“ Nr. 

(1.18.)V4-1351-1  2017-03-23 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (pažyma, 

4 ak. val.) 

Seminaras „Laikas kartu“. Nr. SFG 5923 2017 rugpjūčio 28-29d. VšĮ 

LIONS QUEST LIETUVA (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Sonata Pliupelienė Virtuali paskaita „Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios 

užduotys EMA pratybose. Užduočių analizė ir sprendimo būdai“ Nr. E-

207 2017-04-11  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Seminaras „Laikas kartu“ Nr. SFG 5911  2017-08- 28-29 VšĮ LIONS 

QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.) 

Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio testo ir temų rezultatų analizės 

įrankių panaudojimo galimybės mokymo(si) procese“ Nr. E-209         

2017-04-18  Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.) 

Internetinė paskaita „EMA diagnostinio testo įrankio panaudojimo 

galimybės mokymo(si) procese 1-oje klasėje“ Nr. E- 232 2017-09-19  20  

Klaipėdos rajono švietimo centras (pažyma, 2 ak. val.)  

Gražina Laurinavičiūtė „Mokymosi metodų įvairovė ir jų praktinis pritaikymas aplinkoje“ 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 2017-03-23 Nr. (1.18.)V4-1382 

(pažymėjimas, 4 ak. val.) 



Laura Kurtinienė „Individualised Teaching for a Global World" Valstybės institucijų kalbų 

centras,  2017-02-18, Nr. 1032 (pažymėjimas, 6 ak. val.) 

Vida Ramoškienė ,,Lyderystė mokykloje: mokytojo emocinė branda (EQ)-erdvė 

pozityviems pokyčiams“ Sertifikatas Nr. LEG-108813 , 2017 06 8-9 

dienos , VšĮ ,,Lyderystės ekspertų grupė“ (pažyma, 12 ak. val.) 

Aušra Kvedaraitienė „Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų praktinis pritaikymas pamokoje“ Nr. 

(1.18) V4 1284 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (pažymėjimas, 4 ak. 

val.) 

„Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija“                   

Nr. M2-15002. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

(pažymėjimas, 6 ak. val.) 

„Reformacija Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje“ Nr. 8697, Klaipėdos 

miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (pažymėjimas, 6 ak. val.) 

„Jūrinės geografijos taikymas istorijos pamokose“ Nr. 8802, Klaipėdos 

miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (pažymėjimas, 6 ak. val.) 

Jolanta Žukauskienė Seminaras „Laikas kartu“ Nr. SFG 59 27, 2017-08-28,29d. „Lions Quest“ 

(pažymėjimas, 16 ak. val.) 

„Motivation, Innovation and Effectiveness in the ELT classroom“ MM 

Publications and UAB“Rotas“, Kaunas (pažyma 4 ak. val.) 

Laima Motiejūnienė LEU konferencija „Reklamos industrija etinio žvilgsnio akiratyje“ ir 

LEMA visuotinis suvažiavimas 2016-05-19 (pažymėjimas, 6 ak. val.) 

Praktinis seminaras „Performatyvus menas - suprantu tave be žodžių“ 

Lukenskų namai, 2017-10-05 (pažymėjimas, 6 ak. val.) 

„Grįžtamojo ryšio žaidimas - metodinė priemonė ugdymo karjerai 

veikloje“, LMNŠC (pažyma, 4 ak. val.) 

Eglė Vaitenkienė Mokymai „SafeTALK“, 2017-11-02, Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuras (pažymėjimas, 4 ak. val.); 

Seminaras „Laikas kartu“ Nr. SFG 5911  2017-08- 28-29 VšĮ LIONS 

QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.). 

Vilma Acė Seminaras „Laikas kartu“ Nr. SFG 5928  2017-08- 28-29 VšĮ LIONS 

QUEST Lietuva (pažymėjimas, 16 ak. val.). 

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę pastebėti savižudybės pavojų“, 2017-

11-02, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras (pažymėjimas, 4 ak. val.); 

Seminaras „Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?“, 2017-11-14, 

Ugdymo plėtotės centras (pažymėjimas Nr. PKG-17-0479). 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas  mieste 

 

Aušra Alionytė  

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  Metodinė diena ,,Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“. 

 Nr. PA-273, 2017-03-16 Kaunas 

2.  Tarptautinė konferencija ,,Sisteminis 

požiūris į ugdymą karjerai ugdymo 

įstaigoje“. 

6  Nr. VS-2017-0189, 2017-03-30 

Kaunas 

3.  Paskaita ,,Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

 Nr. 170410-2MC(ED), 2017-0410 



4.  Mokymai ,,Klasė kaip grupė, kaip 

panaudoti klasės resursus“. 

4  Nr. VDU-17207, 2017-04-13 

Kaunas 

5.  Virtuali paskaita ,,Mokomės pasaulio 

pažinimo 1-2 klasėje u EMA 

elektroninėmis pratybomis“. 

2  Reg. Nr. E-211-04bcbf40-5609, 

2017-04-24, KRŠC 

6.  Virtuali paskaita ,,Matematika pirmokams: 

mokymo ypatumai elektroninėje EMA 

erdvėje“. 

2  AP Nr.060, 2017-04-26 Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

7.  Metodinė- praktinė konferencija ,,Aš 

dalinuosi, o tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1111, 2017-06-14 

8.  LIONS QUEST XX| amžiaus socialinės ir 

emocinės kompetencijos. 

16  Nr. SFG 5913, 2017-08-28-29, 

LIONS  QUEST LIETUVA 

9.  Seminaras ,,Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“.  

18  Nr. AA-2017-1510, 2017-11-08, 

KPKC 

10.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui - 90 

metų“. 

6            Nr. AA-2017-1619, 2017-12-01, 

KPKC 

 

Rimantė Bagdonienė  

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Integruotas tarpkultūrinis ugdymas: 

tapatybės ir įvairovės sankirta“. 

6 Nr. AA- 2017 – 0983 

2017-06-02   KPKC 

2.  „Netipiška kalbos raida“. 4 Vytauto Didžiojo universitetas 

2017-11-06 

3.  „Istorijos labirintai : Dainavos kaimui - 90 

metų“. 

6 Nr. AA- 2017 – 1641 

2017-12-01    KPKC 

4.  „Kūrybiškumo pažinimas ir vertinimas“. 18 Nr. AA- 2017 – 1504 

2017-11-08    KPKC 

5.  „Kalbėjimo lavinimas“. 6 Nr. LD – 2017 – 1081 

2017-12-20    KPKC 

 

Ramunė Bankauskienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Dažniausiai pasitaikantys matematikos 

mokymo netikslumai pradinėse klasėse“.  

2 Reg. Nr. E-185-eb8831c0-e24d-

11e6-854a-9bbfe01257302017-01-

24 Klaipėdos rajono švietimo 

centras 

2.  Dalyvavimas metodinėje dienoje 

„Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas 

pamokose“. 

 pažyma 2017-03-16, Nr. PA-273) 

KPKC 



3.  Dalyvavimas Kauno m. ugdymo įstaigų 

konferencijoje „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“.  

6 2017-03-16, Nr. VB-2017-0385, 

KPKC 

4.  Virtuali paskaita „Mokytojų laiką 

padedantys taupyti nauji EMA 

funkcionalumai“. 

2 Reg. Nr. E-202-eefafba0-0d98-

11e7-8b7a-0ffff85ad41f Klaipėdos 

rajono švietimo centras 2017-03-20 

5.  Dalyvavimas leidyklos „Šviesa“ 

organizuotoje paskaitoje „Skaitmeniniai 

produktai sėkmingai vaikų ateičiai“.  

2 Pažymos Nr. 170410-2MC(ED), 

2017-04-10 Šviesa 

6.  Dalyvavau Kauno Dainavos mikrorajono 

ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo, 

pradinių klasių mokytojų konferencijoje 

„Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

 pažyma KPKC 

7.  Seminaras „Laikas kartu“.  16 Sertifikato Nr. SFG 5922 LIONS 

QUEST 2017-08-28-29 

8.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“.  

18 Pažymėjimo Nr. AA-2017-1508, 

KPKC, 2017-11-02 ir 06 

9.  Metodinis renginys – gerosios patirties 

sklaida „Modernioji kūno kultūros pamoka 

pradiniame ugdyme“. 

2 Pažyma Nr. PA-1218, KPKC 

2017-11-23 

10.  Dalyvavimas konferencijoje „Istorijos 

labirintai: Dainavos kaimui – 90 metų“ 

2017-11-30.  

6 Pažymėjimo Nr. AA-2017-1609, 

KPKC, 2017-12-01 

11.  Dalyvavimas 2017 m. spalio – gruodžio 

mėn. Saugesnio interneto ambasadorių 

(toliau – SIA) trijų dienų mokymuose pagal 

akredituojamą 40 val. programą „Saugesnio 

interneto ambasadoriaus veikla 

šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės 

telkimas, užtikrinant saugią elektroninę 

erdvę mokiniams“ ir atliktos praktinės 

veiklos.  

40 Pažyma 2017 - 12 - 29 Nr. 90-

(1.6)-D3-566, Švietimo 

informacinių technologijų centras 

(Vilnius) 

 

Rita Barakūnienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Švietimo architektūra: vertingos praktikos 

paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 

6  Nr. VB-2017-0378  2017-03-16 

KPKC 

2.  „Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų 

praktinis pritaikymas pamokoje“. 

4  Nr. (1.18.)V4-1298  2017-03-23 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

3.  Seminaras „Laikas kartu“. 16  Nr. SFG 5919 2017 rugpjūčio 28-29d. 

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 



4.  Konferencija „Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6  Nr. AA-2017-1115   2017-06-14 

KPKC 

5.  Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos 

kaimui – 90 metų!”. 

6  Nr. AA-2017-1611   2017-11-30 

KPKC 

6.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“. 

18  Nr. AA-2017-1135   2017 lapkričio 

3d.  ir 6 d. KPKC 

 

Ramunė Barkauskienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  Paskaita ,,Pamoka pagal naują serijos 

Taip Lietuvių kalbos vadovėlį 1 klasei: 

atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė“. 

2 Pažyma 2017-02-30 Nr. MC-17-09/W 

2.  Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokoje. 

nenurodyta Nr. PA-273    2017-03-16     KPKC 

3.  Konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant 

gerą mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0384    2017-03-16  

KPKC 

4.  Paskaita „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

2 Nr. 170410-2MC(ED)       2017-04-10 

UAB ,,Šviesa“ 

5.  Paskaita ,,Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“. 

2 NR. E-210-ee718bd02017-06-06  

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

6.  Konferencija ,,Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6 Nr. AA-1385 2016-06-15 KPKC 

7.  Konferencija ,,Istorijos labirintai: 

Dainavos kaimui – 90 metų!“. 

6 Nr. AA-2017-1610       2017-12-01  

KPKC 

8.  Seminaras ,,Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“. 

18  Nr. AA-2017-1481   2017-11-08    

KPKC 

9.  Seminaras ,,Etninės kultūros ugdymo 

galimybės šiuolaikinėse edukacinėse 

aplinkose“. 

6 Nr. BA-2017-1444   2017-11-03     

KPKC 

10.  Seminaras – edukacinė išvyka 

„Pažintinės – kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“. 

8 Nr. TI – 2017 – 1609 2017-12-28 

KPKC 

11.  Seminaras ,,Laikas kartu“. 

 

16 SFG5920   2017-08-28/29  Všį LIONS 

QUEST LIETUVA 

 

Lina Daukutienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Pradinių klasių mokinių kalbinių 

gebėjimų ugdymas pagal atnaujintą 

lietuvių kalbos programą“. 

6 Nr. AA-2017-0017, 2017-01-02, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2.  „Ką gali mokytojas? Ar visada pastangos 

duoda rezultatą?“. 

6 Nr. PA-231, 2017-03-02, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

3.  „Darbas su sunkiais mokiniais. Ribų 6 Nr. LV-2017-0318, 2017-03-15, Kauno 



nustatymas“. pedagogų kvalifikacijos centras 

4.  „Švietimo architektūra: vertingos 

praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0379, 2017-03-16, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

5.  „Kalbinių veiklos sričių integravimas 

dirbant pagal naujas lietuvių kalbos 

pradinio ugdymo bendrąsias programas“. 

8 Nr. VB-2017-0707, 2017-04-10, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

6.  „Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant 

su nauju vadovėlio komplektu 1 klasei 

(serija TAIP!)“. 

6 Nr. 17-E-3516, 2017-06-12, Leidykla 

„Šviesa“ 

7.  „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1118, 2017-06-14, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

8.  „Programuoti gali pradinukas!?“. 6 Nr. LD-2017-0480, 2017-06-20, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

9.  „Laikas kartu“. 16 Nr. SFG 5917, 2017-08-28, 29 

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

10.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. 18 Nr. AA-2017-1484, 2017-11-08, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

11.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90 

metų!“. 

6 Nr. AA-2017-1643, 2017-12-01, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

12.  „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas-kaip išmokyti mąstymo 

įgūdžių“. 

8 Nr. TI-2017-1527, 2017-12-18, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

Aušra Jankienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Laikas kartu“. 16 Sertifikatas SFG 5916 LIONS QUEST 

2.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. 18 Nr. AA-2017-1478, 2017-11-08, KPKC 

akreditacijos pažymėjimas AP Nr.046 

3.  „Švietimo architektūra: vertingos 

praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0382,2017-03-16, KPKC 

akreditacijos pažymėjimas  AP Nr.046 

4.  „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

6 Nr. AA -2017-1167,2017-06-14, KPKC 

akreditacijos pažymėjimas AP Nr.046 

5.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui- 90 

metų!”. 

6 Nr. AA- 2017-1639,2017-12-01, KPKC 

akreditacijos pažymėjimas AP Nr.046 

 

Aldona Komisaraitienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“. 

 Nr. PA-273 2017-02-17 KPKC 

2.  Konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant 

gerą mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0372  2017-03-16 KPKC 

 

3.  Paskaita „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

2 Nr.170410-2MC(ED)  2017-04-04-10 

UAB “Šviesa” Mokymo centras 



4.  Virtuali paskaita „Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus ugdančios užduotys 

EMA pratybose. Užduočių analizė ir 

sprendimo būdai“. 

2 Nr. E-207 2017-04-11  Klaipėdos rajono 

švietimo centras 

 

5.  Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio 

testo ir temų rezultatų analizės įrankių 

panaudojimo galimybės mokymo(si) 

procese“. 

2 Nr. E-209  2017-04-18  Klaipėdos rajono 

švietimo centras 

 

 

6.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“.  

2 Nr. E-210  2017-04-20  Klaipėdos rajono 

švietimo centras 

 

7.  Internetinė  paskaita „Kokybiškas 

kalbinių gebėjimų ugdymas. Naujai 

rengiamas serijos TAIP lietuvių kalbos 

vadovėlis 2 klasei“. 

2 Nr. MC-17-25/W 2017-05-23  UAB 

„Šviesa” Mokymo centras 

 

8.  Konferencija „Socialinis ir emocinis 

ugdymas Lietuvoje – bendruomenės 

galia”. 

8 Nr.4792017-05-10 Šiuolaikinių inovacijų 

diegimo ir kompetencijų ugdymo centras 

9.  Kauno Dainavos mikrorajono 

priešmokyklinio ugdymo, pradinių 

klasių, pagrindinio ugdymo mokytojų 

metodinė- praktinė konferencija „Aš 

dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1131   2017-06-14 

KPKC 

10.  LIONS QUEST seminaras „Laikas 

kartu“ 

16 Nr. SFG 5918  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva 

11.  Internetinė paskaita „EMA diagnostinio 

testo įrankio panaudojimo galimybės 

mokymo(si) procese 1-oje klasėje“. 

2 Nr. E- 232 2017-09-19  20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

12.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė pradinėse 

klasėse“. 

2 Nr. E- 239  2017-09-12  

13.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“ (2017-11-03-06). 

18 NR.AA-2017-1520  2017-11-08 KPKC 

14.  Konferencija „Istorijos labirintai: 

Dainavos kaimui – 90 metų“. 

6 Nr. AA-2017-1613  201712-01 

 

Vita Masaitienė 

  

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  Virtuali paskaita ,,Emocinio intelekto 

lavinimas mokykloje“. 

2  Nr. E-190-6d7c2770    2017-02-15   

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

2.  Paskaita ,,Ką gali mokytojas? Ar visada 

pastangos duoda rezultatą“. 

nenurodyta 2017-03-02 Nr. PA-231 KPKC 

3.  Virtuali paskaita ,,Patyčių prevencija 

mokykloje: galimybės ir praktika“. 

2 Nr. E-199-f605bfc0    2017-03-15  

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

4.  Metodinė diena ,,Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokoje“. 

nenurodyta Nr. PA-273    2017-03-16     KPKC 

5.  Konferencija ,,Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

6 Nr. VB-2017-0383    2017-03-16  

KPKC 



mokyklą“. 

6.  Virtuali paskaita ,,Mokytojų laiką 

padedantys taupyti nauji EMA 

funkcionalumai“. 

2 NR. E-202-d223c9c0    2017-03-21     

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

7.  Virtuali paskaita ,,Sekstingas - pavojai ir 

pagalbos būdai vaikams“. 

2  Nr. E-204-da190660   2017-03-29   

Klaipėdos rajono švietimo skyrius  

8.  Paskaita ,,Naujai rengiamos serijos TAIP! 

Matematikos vadovėlio komplektas I 

klasei: kitoks žvilgsnis į matematikos 

mokymą(si)“. 

2 Nr. MC-17-09/W       2017-03-30   

UAB ,,Šviesa“ 

9.  Paskaita ,,Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

2 Nr. 170410-2MC(ED)       2017-04-

10 UAB ,,Šviesa“ 

10.  Paskaita ,,Šiuolaikinė pamoka su Eduka 

klase“. 

2 Nr. MC-17-14/W          2017-04-11 

UAB ,,Šviesa“ 

11.  Paskaita ,,Aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus ugdančios užduotys EMA 

pratybose. Užduočių analizė ir sprendimo 

būdai“. 

2 NR. E-207-9f3d9770    2017-04-20  

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

12.  Paskaita ,,Šiuolaikinė pamoka su EDUKA 

klase (pradedantiesiems)“. 

2 Nr. MC-17-24/W     2017-05-23 UAB 

,,Šviesa“ 

13.  Paskaita ,,Automatizuota EMA mokymosi 

rezultatų analizė kiekvienai pamokai 

pradinėse klasėse“. 

2 NR. E-210-ee718bd02017-06-06  

Klaipėdos rajono švietimo skyrius 

14.  Konferencija ,,Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1130      2017-06-14 

KPKC 

15.  Konferencija ,,Istorijos labirintai: Dainavos 

kaimui – 90 metų!“. 

6 Nr. AA-2017-1640       2017-12-01  

KPKC 

 

 

Gražina Laurinavičiūtė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. 6 KPKC, 2017-11-08 Nr. AA-2017-

1519 

2.  „Laikas kartu“. 16 Nr. SFG 5912 

3.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui-90 

metų“. 

6 KPKC, 2017-12-01 Nr. AA-2017-

1620 

4.  „Švietimo architektūra: vertingos praktikos 

paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 

6 KPKC, 2017-03-16 Nr. VB-2017-

0381 

5.  „Mokymosi metodų įvairovė ir jų praktinis 

pritaikymas aplinkoje“. 

4 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

2017-03-23 Nr. (1.18.)V4-1382 

 

Irena Mikoliūnienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“. 

 Nr. PA-273 2017-02-17 KPKC 



2.  Konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0363    2017-03-16 

KPKC 

 

3.  Paskaita „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

2 Nr.170410-2MC(ED)  2017-04-04-10  

UAB “Šviesa” Mokymo centras 

4.  Virtuali paskaita „Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus ugdančios užduotys 

EMA pratybose. Užduočių analizė ir 

sprendimo būdai“. 

2 Nr. E-207 2017-04-11  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

5.  Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio 

testo ir temų rezultatų analizės įrankių 

panaudojimo galimybės mokymo(si) 

procese“. 

2 Nr. E-209  2017-04-18  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

 

6.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“.  

2 Nr. E-210  2017-04-20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

7.  Internetinė  paskaita „ Kokybiškas 

kalbinių gebėjimų ugdymas. Naujai 

rengiamas serijos TAIP lietuvių kalbos 

vadovėlis 2 klasei“. 

2 Nr. MC-17-25/W 2017-05-23  UAB 

„Šviesa” Mokymo centras 

 

8.  Kauno Dainavos mikrorajono 

priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, 

pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė- 

praktinė konferencija „Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1131  2017-06-14 KPKC 

9.  LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“. 16 Nr. SFG 5915  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva 

10.  Internetinė paskaita „EMA diagnostinio 

testo įrankio panaudojimo galimybės 

mokymo(si) procese 1-oje klasėje. 

2 Nr. E- 232 2017-09-19  20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

11.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė pradinėse 

klasėse“. 

2 Nr. E- 239  2017-09-12  

12.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“ (2017-11-03-06). 

18 NR.AA-2017-1520  2017-11-08 KPKC 

13.  Konferencija „Istorijos labirintai: 

Dainavos kaimui – 90 metų“. 

6 Nr. AA-2017-1613  2017-12-01 

 

Marija Petkauskienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Švietimo architektūra: vertingos 

praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 

6  Nr. VB-2017-0380  2017-03-16 

KPKC 

2.  „Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų 

praktinis pritaikymas pamokoje“. 

4  Nr. (1.18.)V4-1351-1  2017-03-23 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

3.  Seminaras „Laikas kartu“. 16  Nr. SFG 5923 2017 rugpjūčio 28-29d. 

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

4.  Konferencija „Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6  Nr. AA-2017-1134   2017-06-14 

KPKC 

5.  Konferencija „Istorijos labirintai: 6  Nr. AA-2017-1672   2017-11-30 



Dainavos kaimui – 90 metų!”. KPKC 

6.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“. 

18  Nr. AA-2017-1134   2017 lapkričio 

3d.  ir 6 d. KPKC 

 

Sonata Pliupelienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“. 

 Nr. PA-273  2017-02-17 KPKC 

2.  Konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“. 

6 Nr. VB-2017-0373  2017-03-16 KPKC 

 

3.  Paskaita “Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

2 Nr.170410-2MC(ED)  2017-04-04-10  

UAB “Šviesa” Mokymo centras 

4.  Virtuali paskaita „Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus ugdančios užduotys 

EMA pratybose. Užduočių analizė ir 

sprendimo būdai“. 

2 Nr. E-207 2017-04-11  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

5.  Virtuali paskaita  „EMA diagnostinio 

testo ir temų rezultatų analizės įrankių 

panaudojimo galimybės mokymo(si) 

procese“. 

2 Nr. E-209  2017-04-18  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

 

6.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai pradinėse klasėse“.  

2 Nr. E-210  2017-04-20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

7.  Internetinė  paskaita „Kokybiškas kalbinių 

gebėjimų ugdymas. Naujai rengiamas 

serijos TAIP lietuvių kalbos vadovėlis 2 

klasei“. 

2 Nr. MC-17-25/W 2017-05-23  UAB 

„Šviesa” Mokymo centras 

 

8.  Kauno Dainavos mikrorajono 

priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, 

pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė- 

praktinė konferencija „Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6 Nr. AA-2017-1136  2017-06-14 KPKC 

9.  LIONS QUEST seminaras „Laikas kartu“ 16 Nr. SFG 5911  2017-08- 28-29 

VšĮ LIONS QUEST Lietuva 

10.  Internetinė paskaita „EMA diagnostinio 

testo įrankio panaudojimo galimybės 

mokymo(si) procese 1-oje klasėje“. 

2 Nr. E- 232 2017-09-19  20  Klaipėdos 

rajono švietimo centras 

 

11.  Virtuali paskaita  „Automatizuota EMA 

mokymosi rezultatų analizė pradinėse 

klasėse“. 

2 Nr. E- 239  2017-10-12  

12.  Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“ (2017-11-03-06). 

18 NR.AA-2017-1283  2017-11-08 KPKC 

13.  Konferencija „Istorijos labirintai: 

Dainavos kaimui – 90 metų“. 

6 Nr. AA-2017-1621  201712-01 

 

 

 

 



Greta Jonaitienė  

  

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Gimtosios ir užsienio kalbų ugdymas 

tobulinant dalykines ir asmenines mokinių 

kompetencijas“. 

6 KP-01380, 2017-04-12, KRŠC 

2.  „Švietimo architektūra: vertingos praktikos 

paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 

6 VB-2017-0422, 2017-03-16, KPKC 

3.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90 

metų!”. 

6 AA-2017-1635, 2017-12-01, KPKC 

4.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. 18 AA-2017-1506, 2017-11-08, KPKC 

5.  „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas.“ 

6 AA-2017-1122, 2017-06-14, KPKC 

 

Laura Kurtinienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Building Your Own Brand as a Teacher", 

Pearson on-line training ELT Teachers  

2 2017-01-21 

2.  „Individualised Teaching for a Global 

World" 

6 Valstybės institucijų kalbų centras,  

2017-02-18, Nr. 1032 

3.  „Gabių mokinių ugdymas pamokoje" 8 KPKC, 2017-02-23, Nr. TI-2017-0178 

4.  „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas pamokose" 

6 KPKC, 2017-03-16,  Nr. PA-273 

 

5.  „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai" 

2 UAB "Šviesa" Mokymo centas, 2017-

04-10, Nr. 170410-2 MC(ED) 

6.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas" 18 KPKC, 2017-11-08, Nr.AA-2017-1502 

 

 

Jolanta Žukauskienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Hearts and Minds for Effective 

Education“Wider World Day“ 

3 No. 201702190, 2017-02-23, Pearson 

Training Department in Kaunas 

2.  „Motivation, Innovation and Effectiveness 

in the ELT classroom“ 

4 2017-03-21, MM Publications and 

UAB“Rotas“, Kaunas. 

3.  „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas pamokose. 

3 Nr. PA-273, 2017-03-16, KPKC. 

4.  „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai“ 

2 Nr. 170410-2MC(ED), 2017-04-10, 

UAB“Šviesa“. 

5.  „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“ 

6 Nr.AA-2017-1141, 2017-06-14, KPKC. 

6.  „Laikas kartu“ 16 Nr. SFG 59 27, 2017-08-28,29d.,Lions 

Quest“ 

7.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18 Nr.AA-2017-1507, 2017-11-08, KPKC. 



Alfreda Petrošienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1. Seminaras „Žaidybinimas mokymo 

procese“ 

6 Nr. GA-2017-0169; 2017-03-21; KPKC 

2. Seminaras „Kūrybingumo pažinimas ir 

vertinimas“ 

18 Nr. AA-2017-1503; 2017-11-3,6; 

KPKC 

3. Seminaras „Mokymosi motyvacija. Misija 

įmanoma“  

6 Nr. BA-2017-1543; 2017-11-09; KPKC 

4. Konferencija „Aš dalinuosi. O tu?“ 6 Nr. AA-2017-1135; 2017-06-14; KPKC 

5. Konferencija „Kauno moksleiviai be 

žalingų įpročių“ 

 Nr. SV-2-133; 2017-05-03; Kauno m. 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

6. Konferencija „Švietimo architektūra: 

vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“ 

6 Nr. VB-2017-0393; 2017-03-16; KPKC 

7. Konferencija „Pedagogo vaidmuo 

skatinant ugdymosi motyvaciją“ 

6 Nr. VB-2017-0999; 2017-05-18; KPKC 

8. Respublikinė konferencija „Emocinio 

intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo 

įstaigose“ 

 2017-05-10 

9. Konferencija „Sveika gyvensena šiandien- 

galimybės ir perspektyvos“ 

 Nr. V10-331; 2017-10-18; Kauno 

moksleivių aplinkotyros centras 

10. Paskaita „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“ 

2 Nr. 170410-2MC(ED), 2017-04-10; 

leidykla „Šviesa“ 

11. Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“ 

 Nr. PA-273; 2017-03-16; KPKC 

12. Metodinė diena Skaitymo gebėjimo 

ugdymas įvairių dalykų pamokose“ 

 2017-06-12 

 

Aušra Kvederaitienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „LDK civilizacija ir naujosios Lietuvos 

kultūra“ 

6 2017 – 02 – 20.  

Pažymėjimo Nr. LV-2017 – 0150, 

KPKC 

2.  ,,Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas 

pamokose‘‘  

6 2017 - 03 - 16  

Pažymos Nr. PA – 273 

KPKC 

3.  Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija 

„Švietimo architektūra: vertingos praktikos 

paieškos, kuriant gerą mokyklą“ 

6 2017-03-17 

Pažyma Nr. PA-291 

KPKC 

4.  Leidyklos ,,Šviesa“ organizuota paskaita 

,,Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai‘‘  

2 2017 - 04 – 10 

Pažymos Nr. 170410 - 2MC (ED). 

UAB „Šviesa“ Mokymo centras 

 

5.   „Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų 

biologinė istorija“  

6 2017 – 04 – 21 

Pažymėjimo Nr. M2-15002. 



Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

6.  Kauno miesto Dainavos mikrorajono 

priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, 

pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė – 

praktinė konferencijoje ,,Aš dalinuosi. O 

tu? Skaitymo gebėjimų ugdymas‘‘.  

6 2017 - 06 – 14 

Pažymėjimo Nr. AA-2017 – 1110, 

KPKC 

7.  Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 

16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai 

16 2017-09-14 

Pažyma Nr. HMKIC-262, 

Vytauto Didžiojo universitetas 

8.  „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, 

siekiant mokinių ugdymo(si) kokybės“ 

6 2017-10-25 

Pažymėjimo Nr. VB-2017-1338, 

KPKC 

9.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18 2017-11-03 ir 06 d. 

Pažymėjimo Nr. AA-2017-1491, 

KPKC 

10.  Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos 

kaimui 90 metų!“ 

6 2017-12-01 

Pažymėjimo Nr. AA-2017 – 1606 

KPKC 

11.  Seminaras – edukacinė išvyka „Pažintinės – 

kultūrinės veiklos organizavimas ežerų ir 

ramybės krašte“ 

8 2017-12-28 

Pažymėjimo Nr. TI-2017 - 1597 

 

Indrė Pamarnackaitė  

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1.  „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas pamokose.“  

 Nr. PA-273, 2017-03-16, KPKC 

2.  „Aš dalinuosi, o tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“  

6  Nr. AA-2017 – 1133, 2017 06 14, 

KPKC 

3. Metodinis renginys „Tikėjimas, kurį mes 

gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, 

kurį turime perduoti kitiems“ (Jonas Paulius 

II) 

 Nr. PA-984, 2017 06 19, KPKC 

4. Konferencija „Tiesa padarys jus laisvus“ 

(Jn 8,32) 

 Nr. 249, 2017 08 29, Kauno 

Arkivyskupijos Katechetikos centras 

5.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18  Nr. AA-2017 – 1492, 2017 11 08, 

KPKC 

6. „Lytiškumo etika: Katalikų Bažnyčios 

iššūkis šiuolaikinei kultūrai“ 

8  Nr. ZV-2017 – 0864, 2017 11 14, 

KPKC 

7. „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90 

metų!” 

6  Nr. AA-2017 – 1614, 2017 12 01, 

KPKC 

 

Violeta Kilinienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų 

analizė kiekvienai pamokai“   

 (virtuali paskaita) 

2  2017-01-06 Nr. E-180-a0160600-d4d9-

11e6-a828-bf0f15e68837   KRŠC 



2.  Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose“ 

6  2017-03-16 Nr. PA-273 KPKC 

3.  „Smulkiųjų amatų mokymai“ 6  2017-03-17 Nr. BA-2017-0402 

KPKC 

4.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui -90 

metų!“ 

6  2017-12-30 Nr. AA-2017-1627 

KPKC 

5.  „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai“ 

2  2017-04-10 Nr. 170410-2MC(ED) UAB 

„Šviesa“ Mokymo centras 

6.  “EMA diagnostinio testo ir temų rezultatų 

analizės įrankių panaudojimo galimybės 

mokymo(si) procese” 

2  2017-04-18 Nr. a4beaf70-2444-11e7-

98a8-cd398834f594 

KRŠC 

7.  “Individuali mokinio pažanga, vertinimo 

kriterijai” 

1  2017-05-23 Nr. E-215  

KRŠC 

8.  „Pasiruošimas mokslo metų pabaigai ir 

atnaujintos trimestrų/pusmečių skilties 

pristatymas“ 

1  2017-05-24 Nr. E-216  

KRŠC 

9.  Dalyvavimas metodinėje - praktinėje 

konferencijoje  „Aš dalinuosi, o tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

6  2017-06-14 Nr. AA-2017-1125 

KPKC 

10.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18  2017-11-03/06 Nr. AA-2017-1489   

KPKC 

 

Albina  Kalvinskaitė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1. ,,Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai‘‘ 

 

2 

Nr.170410 - 2MC ( ED),  

2017 - 04 - 10, „Šviesa“ 

2.  Kauno Dainavos mikrorajono 

priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, 

pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė -

praktinė konferencija ,,Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas‘‘ 

 

 

6 

Nr. AA - 2017 - 1124, 

2017 - 06 - 14 , KPKC 

3.  ,,Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas‘‘ 18 Nr. AA - 2017 - 1497, 

2017 - 11 - 08,  KPKC 

4.  Konferencija ,,Istorijos labirintai: Dainavos 

kaimui - 90 metų‘‘ 

 

6 

Nr. AA - 2017 - 1608, 

2017 - 12 - 01,  KPKC 

5.  Seminaras – edukacinė išvyka „Pažintinės – 

kultūrinės veiklos organizavimas ežerų ir 

ramybės krašte“ 

8 2017-12-28 

Pažymėjimo Nr. TI-2017 – 1612, 

KPKC 

 

Laima Motiejūnienė  

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  2017-02-17, metodinė diena 

„Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas pamokose“,  

 6 KPKC, 2017-03-16 Nr. PA-273. 

2.  2017-03-03  „Filosofinė etika ir kinas“,   6  LMNŠC, 2017-03-03 Nr. M2-13851.   



3.  2017-03-22 metodinis renginys 

„Integruoto socialinio ugdymo gairės 

„Kaip ugdyti socialiai sąmoningą 

moksleivį?“,  

 6  KPKC, 2017-03-23 Nr. PA-323. 

4.  2017-04-25 KPKC, VDU  respublikinė 

konferencija „Žmogaus kaip 

individualybės vaidmuo visuomenėje“   

6  KPKC, 2016-05-02 Nr. PA-681, 

5.  2017-05-19 LEU konferencija „Reklamos 

industrija etinio žvilgsnio akiratyje“ ir 

LEMA visuotinis suvažiavimas,  

 6  2016-05-19 LEMA pažymėjimas 

6.  2017-06-14 KPKC  metodinė-praktinė 

konferencija „Aš dalinuosi. O tu? 

Skaitymo gebėjimų ugdymas“  

6  KPKC 2017-06-14, Nr. AA-2017-1132       

7.  2017-11-03 seminaras „Kūrybingumo 

pažinimas ir vertinimas“  

6  KPKC 2017-11-08   Nr. AA-2017-1513       

8.  2017-10-05 praktinis seminaras 

„Performatyvus menas - suprantu tave be 

žodžių“ 

6  Lukenskų namai, pažymėjimas  

2017-10-05 

9.  2017-11-07 „Grįžtamojo ryšio žaidimas - 

metodinė priemonė ugdymo karjerai 

veikloje“ 

4  LMNŠC pažyma 

10.  2017-12-27 „Pažintinės-kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“ 

8 KPKC 2017-12-28 Nr. TI-2017-1592 

 

Nijolė Čimielienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo 

data, kas išdavė  

1. „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“   18. Nr. AA-2017-1487, 2017-11-08, 

KPKC 

2. Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos 

kaimui- 90 metų“.  

6  Nr. AA-2017- 1624, 2017-12-01,  

KPKC 

3. Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija  

„Švietimo architektūra: vertingos praktikos 

paieškos, kuriant gerą mokyklą“.    

6  Nr. PA- 291, 2017-03-17, KPKC 

4. Metodinė diena Kauno Dainavos 

progimnazijoje "Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas pamokose".  

6 Nr. PA-273, 2017-03-16, KPKC 

5. Paskaita „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“. 

 

2 Nr.170410-2MC(ED),2017-04-10, 

UAB „Šviesa“ mokymo centras. 

6.  Seminaras „Pažintinės- kultūrinės veiklos 

organizavimas ežerų ir ramybės krašte“. 

8 Nr. TI-2017-1604, 2017-12-28, KPKC 

 

   Vida Ramoškienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Lyderystė mokykloje: mokytojo 

emocinė branda (EQ)-erdvė pozityviems 

pokyčiams“ 

12 Sertifikatas Nr. LEG-108813 , 2017 06 

8-9 dienos , VšĮ „Lyderystės ekspertų 

grupė“ 



2.  ,,Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“ 

6 Nr. AA-2017-1138,  2017-06-14, KPKC 

3.  ,,Istorijos labirintai: Dainavos kaimui-90 

metų!” 

6 Nr. AA-2017-1628 , 2017-12-01 , KPKC 

4.  ,,Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18 Nr. AA-2017-1486 , 2017 11 03,06 

KPKC 

 

Vilija Domatienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas pamokose“ 

6  Pažyma Nr. PA – 273 2017-03-16 KPKC  

2.  „Kauno regiono paviršinių vandenų ir 

oro kokybė bei aplinkos tyrimo metodai“ 

2  Pažyma Nr. V-187 2017-10-09 KMAC 

3.  „Aš dalinuosi, o tu?“ 6  Pažymėjimas Nr. AA – 2017-1119  

2017-06-14 KPKC 

4.  „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

matavimas ir fiksavimas“ 

6  Pažymėjimas Nr. VS– 2474 2016-12-16 

KPKC 

5.  „Mobiliųjų įrenginių galimybės ugdymo 

procese“ 

6  Pažymėjimas Nr. AA– 1563 2016-08-29 

KPKC 

6.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“ 18  Pažymėjimas Nr. AA – 2017-1490 2017-

11-03 ir 2017-11-06 KPKC 

 

Vida Jurkevičienė 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro pavadinimas  Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

kas išdavė  

1.  „Aukštųjų mąstymo gebėjimų ugdymas 

pamokose“. 

MD 2017-03-16 Nr. PA-273,  KPKC 

2.  „Skaitmeniniai produktai sėkmingai 

vaikų ateičiai“. 

2 2017-04-10 Nr. 170410-2MC(ED) 

UAB „Šviesa“ Mokymo centras 

3.  „Saugus mankštinimasis: praktiniai 

patarimai kūno kultūros mokytojui. Kas 

geriau – Pilates ar joga? Jogalates 

derinys“. 

6 2017-03-09 Nr. LV -0296, KPKC 

4.  „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

6 2017-06-14 Nr. AA-2017-1123, KPKC 

5.  „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 

90 metų!“ 

6 2017-12-01 Nr. AA- 2017-1636, KPKC 

6.  „Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas“. 18 2017-11-08 Nr. AA-2017-1514, KPKC 

 

Seminarai, kuriuose dalyvavo visi mokyklos mokytojai: 

2017-02-17 dalyvavimas metodinėje dienoje „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokose“, 

KPKC (6 ak. val.). 

2017-03-16 „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“, KPKC (6 ak. 

val.). 

2017-04-04 “Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“ UAB “Šviesa” mokymo centras  (2 ak. 

val.). 

2016-06-15 „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų ugdymas“, KPKC (6 ak. val.). 



2017-08-28/29  ,,Laikas kartu“ Všį LIONS QUEST LIETUVA (16 ak. val.). 

2017-11-30 “Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90 metų“, KPKC (6 ak. val.). 

 

Kitų kvalifikacijos kėlimo programų suvestinė: 

KPKC- 147 pažymėjimai 

KRŠC – 7 pažymėjimai 

Mokymo centras „Šviesa“ – 27 pažymėjimai 

KTU – 5 pažymėjimai 

VDU – 2 pažymėjimai 

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras - 1 pažymėjimas 

Pearson Training Department in Kaunas  - 1 pažymėjimas 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

 

Progimnazijai reikalingas biudžeto lėšas stengiuosi planuoti labai atsakingai, o gautus pinigus 

panaudoti tikslingai bei ekonomiškai.   

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 304491,99  

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos) 

  

1.1.1.  Ugdymo kokybės gerinimas Dainavos 

progimnazijoje 

 

 

 238441,99 Darbo užmokestis, soc. 

draudimas 149970,40, 

komunalinės paslaugos 

42619,24, ryšiai 1709,66, 

spaudiniai 199,44(prenumerata), 

kitos prekės 20760,00 

(mokykliniai baldai, švaros, 

ūkinės ir kanceliarinės prekės). 

kvalifikacijos kėlimas 1212,00, 

kitos paslaugos 6711,25 

(mitybos išlaidos, buhalterinės 

programos aptarnavimo 

mokestis, kenkėjų kontrolė, 

kilimėlių nuoma ir kt.), soc 

parama 1660,00, ilgalaikio turto 

įsigijimas 10000,00 

(kompiuteriai), 3600,00 

(ilgalaikio turto nuoma TEO). 

1.1.2.  Ugdymo kokybės gerinimas Dainavos 

progimnazijoje 

Įstaigos pajamų lėšos 

 

15200 Prekes 11600,00 (valgyklos 

baldai, žaliuzės, 3 kabinetų 

grindys, mokykliniai baldai). 

Paslaugos 3600,00 (pastato 

draudimas, „Tavo mokykla“ 

dienyno priežiūra, kt.) 

1.1.3.  Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir 

remontas 

45500 Renovuoti WC ir persirengimo 

kambariai 39939,67, pakeistos 

paradinės lauko durys 3232,13, 

fasadinių sienų remontas 

2328,20. 



 

V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 
275041,99 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 149970,4 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 115135,95 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 34834,45 

2.2 Prekės ir paslaugos  123411,59 

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)  

1.1.4.  Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtrą, ją atveriant vietos 

bendruomenėms (sporto aikštynų prie 

bendrojo ugdymo įstaigų atnaujinimas) 

4250,00 Sporto aikštelių įrengimo 

supaprastintas projektas 

1.1.5.  Vaikų vasaros poilsio ir laisvalaikio 

organizavimas Kauno miesto savivaldybėje 

1100,00 „Merkurijaus“ stovykla socialiai 

remtiniems vaikams 

1.1.6.  (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)   

2. Valstybės biudžeto lėšos  571871,76  

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 

programas skiriamos) 

  

2.1.1. Ugdymo kokybės gerinimas Dainavos 

progimnazijoje 

 

 

549771,76 Darbo užmokestis, soc. 

draudimas 526694,75,   

spaudiniai 6398,01 (vadovėliai, 

grožinė literatūra), kitos prekės 

9279,00 (mokykliniai baldai, 

mokymo priemonės). 

kvalifikacijos kėlimas 1500,00, 

kitos paslaugos 1500,00 

(mokinių pažintinė veikla),  soc 

parama 1660,00, Ilgalaikio turto 

įsigijimas 4400,00 (3D klasės 

įranga).  

2.1.2. Ugdymo kokybės gerinimas Dainavos 

progimnazijoje 

Dotacija iš kitų valdymo lygių dėl MMA 

padidinimo 

20800,00 Darbo užmokestis, soc. 

draudimas  

2.1.3. Ugdymo kokybės gerinimas Dainavos 

progimnazijoje 

Tikslinė dotacija – Valstybės biudžeto lėšos 

1300,00 Darbo užmokestis, soc. 

draudimas 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

3365,00 1548,00 (metalinės spintelės 

vaikų daiktams susidėti, 

mokymo priemonės mergaičių 

technologijų kabinetui) 

6. Parama  21,10 Grožinės literatūros parama 

Leidykla „Nieko rimto“, UAB 

„Kesko senukai Lithuania“ 

baldai 

 Iš viso: 879749,85  

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

 

 



2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 1709,66 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 199,44 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 20760, 

2.2.1.1.1.11 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

3600 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 45500 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 1212 

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 42619,24 

  Šildymas 28100 

  Elektros energija 11321,85 

  Vanduo 1419,09 

  Šiukšlių išvežimas 1778,3 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 7811,25 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos) 1660 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais 1660 

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

14250 

3.1 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

10000 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai 4250 

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1.2.1.1.2 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2 + 3) 289291,99 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas turtas) 
1 2 3 4 5 

1 Stadionas 4400-4370-2509 Partizanų g. 

118, Kaunas 

1 67700,00 2017-12-31 

2. 3D klasės įranga 4 4400,00 2017-12-20 

3. Kompiuteriai 20 10000,00 2017-07-20 

4. Sporto aikštelių projektas 1 4250,00 2017-09-25 

 

 

 

 

 

 



VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

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 

 Direktorius  14103,10 Eur  

 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 24910,53 Eur  

    

 Iš viso 39013,63 Eur  

 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

Jolanta Vengalienė, 2015-06-02 

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

informacija 

Išsilavinimas – aukštasis. Šiaulių pedagoginis institutas 1994 m., Pradinio mokymo pedagogikos 

bakalauras 

Vytauto Didžiojo universitetas- edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis1996 m., taikomoji 

pedagogika. 

Kvalifikacija – II vadybinė kategorija 2012 m., pasitvirtinimas 2017 m. 

Pradinių klasių mokytoja ekspertė 2004 m. 

Vadybinis darbo stažas – 14 m. 

Mokykloje dirba nuo 1994 metų. 

8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

Darbo užmokestis, sodra 14103,10 EUR 

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 
 

 

2017-05-29 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priežiūros skyriaus 

vyresnysis inspektorius Deividas Vasiliauskas „Mokyklos planinis priešgaisrinis techninis 

patikrinimas“. Nurodymas dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo 2017 m. birželio 1 d.            

Nr. 21-351 iki kito planinio patikrinimo. 

2017-08-18, Vera Vasiljeva, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė. „Mokyklos pasiregimas ugdymo procesui“. Išvada: progimnazija mokslo metus pradėjo 

parengusi reikiamą įstaigos dokumentaciją – patvirtintas tvarkaraštis, ugdymo planas pagal 

reglamentuojančius teisės aktus. Internetinė svetainė atnaujinta, progimnazija akcentuoja smurto ir 

patyčių prevencinę veiklą. Mokinių skaičius eilę metų stabilus. Numatomas aktyvus 

bendradarbiavimas su tėvais, sklandžiai vykdoma projektinė veikla. Yra reikalingi nedidelės apimties 

remonto darbai. 

 

XII SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai x  Gerai   Patenkinamai   Silpnai  Nevertinama  
(Pažymėti  tinkamą) 

(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą ir 

kontrolę, įstaigą kuruojantis specialistas) 
 

 

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) 

 

Tikslas, tikslo pasiekimo 

planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

Tikslas: stiprinti 

bendruomenės ryšius 

Pasiekti maksimalūs laukti rezultatai:  

- suorganizuotos 4 socialinius įgūdžius ugdančios akcijos - didžiausia 

visoje Europoje vykdoma atliekų mažinimo akcija - Europos atliekų 



aktyvinant Tėvų klubo 

veiklą, tobulinant tėvų 

pedagoginį psichologinį 

švietimą, siekiant tapti 

Sveikatą stiprinančia 

mokykla. 

 

 

mažinimo savaitė (trumpinys - EWWR), kurios metu pradinių klasių 

mokiniai ir jų tėvai kūrė paveikslus iš nenaudojamų kamštelių 

(ekspozicija II aukšto fojė). Akcija „Kalėdiniai žaisliukų mainai" - tėvai 

padėjo pagaminti žaisliukus, kurie buvo siunčiami į kitas užsienio 

valstybes. Tvarkymosi akcija „Darom“, kurios tikslas - suvienyti 

žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, 

aplinkosaugos problemas. Gerumo akcija „Padėk“, skatinanti 

progimnazijos bendruomeniškumą, savanorystę, kai bendruomenės 

nariai aukojo daiktus, kurie buvo pristatyti į  Ilguvos globos namus;  

- 4 renginiai mokyklos bendruomenei: „Ačiū“, „Gegužės šviesa“, 

„Kartų valsas“, Dainavos kaimo 90-mečio minėjimo renginiai. 

Dalyvaujant šiuose renginiuose buvo ugdomas bendruomenės narių 

pilietiškumas, socialiniai įgūdžiai, bendruomeniškumas; 

- beveik visose pradinėse klasėse tėvai, seneliai iš viso 16 kartų 

dalyvavo formaliajame ir neformaliajame ugdyme, klasių ir 

bendruomenės šventėse, taip pat pamokose, dalyvavo šviečiamojo 

pobūdžio veiklose, renginiuose kartu su vaikais, dalinosi savo profesijų 

ypatumais; 

- progimnazija tapo sveikatą stiprinančia mokykla. Įgyvendinta 70 proc. 

suplanuotos veiklos. Vyko akcijos: „Apibėk mokyklą“, „Švarių rankų 

šokis“, projektai-konkursai: „Sveikatai palankus maistas“ (I vieta 

mieste),  „Valgau skaniai - gyvenu sveikai“ (II vieta mieste), įvairūs 

sveikatinimo renginiai: „Keliauk dviračiu“, „Košės diena“, viktorinos, 

integruotos pamokos ir kt. 

Šis projektas stiprina moksleivių sveikatą, gilina sveikatos žinias ir 

įgūdžius, padeda kiekvienam moksleiviui, jo šeimos nariams ir 

visuomenei išsiugdyti sveikatos poreikį ir atsakomybę už ją; 

-tikslingai naudojant sąsiuvinius „Auga asmenybė. II pakopa“, visi 5-7 

klasių mokiniai dalyvavo įgyvendinant savęs pažinimo sistemą. 

Pasiekti tarpiniai rezultatai: 

 - 70% tėvų dalyvauja „Tėvų klubo“ įvairiose veiklose: inicijuoja klasių 

puošimą, prisideda prie įvairių kūrybinių veiklų, projektų, socialinių 

akcijų, rengia šeimų popietes, domisi informacija apie ugdymo procesą. 

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese ar kūrybinėse veiklose stiprina ryšį 

tarp šeimos ir progimnazijos; 

- 75% tėvų dalyvavo „Tėvų klubo“ veiklose, tačiau maksimaliam 

rezultatui pasiekti reikėjo į „Tėvų klubo“ veiklą kviesti po 2 tėvų 

atstovus iš kiekvienos klasės, kad būtų inicijuojami veiklų pokyčiai 

progimnazijoje. „Tėvų klubo“ nariai vertina mokykloje teikiamas 

paslaugas, tačiau norėtų glaudesnių ryšių klasių bendruomenėse. Visi 

įsipareigojo būti ambasadoriais savo vaikų klasėse siekiant glaudesnio 

ryšio su vaikų tėvais, organizuojant bendras veiklas bei projektus, 

įgyvendinant progimnazijos strategiją; 

- 30 proc. tėvų pervedė  2 proc. lėšas progimnazijai, iš kurių atnaujintas 

123 kabinetas (virtuvėlės sienų ir lubų dažymas), įsigyta: spintelės vaikų 

daiktams susidėti, orkaitės į 5-8 klasių technologijų kabinetą. Mokiniai 

turėdami savo spinteles jaučiasi saugesni, spintelėse palieka daiktus, 

reikalingus kitoms pamokoms; 

- tėvų dienose dalyvavo 70 proc. tėvų. 85 proc. tėvų e. dienyne sekė 

mokinių pažangą. Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese turi 

įtakos mokymosi rezultatams. Laiku pateikiant informaciją tėvai 



dalyvauja stebint ir fiksuojant individualią vaikų pažangą. 

Pasiekti minimalūs rezultatai:  

-  plėtojant tėvų savanorystės projektą „Tu gali. Sėkmės istorijos“, 

įgyvendinant patyriminio ugdymo praktiką penkiose klasėse tėvai nė 

karto nesupažindino vaikų su savo profesija, todėl išlieka tėvų 

iniciatyvos ir klasių vadovų bendradarbiavimo problema; 

- buvo suorganizuoti 2 SEU programos užsiėmimai tėvams, kuriuos 

vedė progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai, ir tik 50% kviestinių 

tėvų juose dalyvavo, todėl išlieka bendradarbiavimo problema. Tėvai 

gana aktyvūs kitose veiklose, bet ne mokymuose. Daugiau nei pusė 

apklaustų mokinių tėvų  teigia, jog jiems įdomus ir rūpi progimnazijos 

gyvenimas, jie teigiamai vertina pedagogų kompetenciją, mokyklos 

atvirumą pasauliui, mokytojų ir mokinių santykius, tačiau, remiantis jų 

atsakymų duomenimis, trūksta bendradarbiavimo sprendžiant 

progimnazijos reikalus, trūksta aiškumo, tėvų įtraukimo. 

Tikslas: siekti 

aukštesnės ugdymo(si) 

kokybės tobulinant 

aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų formavimo 

strategiją, ugdant 

informacijos skaitymo 

ir klausimų 

formulavimų 

gebėjimus, parengiant ir 

įgyvendinant teminės ir 

tarpdalykinės 

integracijos programas. 

 

Pasiekti maksimalūs rezultatai: 

 - 50  proc. mokytojų tikslingai pritaiko įstaigos erdves mokymosi 

motyvacijai stiprinti: bibliotekas, koridorius, progimnazijos kiemą, 

išmaniąją klasę, valgyklą. Pamokos naudojant IKT (interaktyvios lentos, 

priemonės Optivote), pamokos „Išmaniojoje klasėje“ skatina mokinių 

norą mokytis. Skirtingų erdvių naudojimas skatina mokytojus 

kūrybiškiau taikyti ugdymo turinį, parinkti tinkamus metodus.  

Įsivertinimo metu paaiškėjo, jog rodiklis 3.1.3 Aplinkų bendrakūra 

(mokymosi aplinkas kuria visi) vėl išliko kaip mokyklos privalumas; 

-  66,5 proc. mokinių pagerino 2 pusmečio rezultatus;  

- 2017 m. NMPP rezultatai parodė, kad progimnazijos mokinių 

rezultatai, išskyrus 2 klasę, yra aukštesni už šalies progimnazijų 

rezultatus. 4 klasė: matematika + 12.6, pasaulio pažinimas +22,3,  

skaitymas +20,7, rašymas +20,2. 6 klasė: matematika +13,4, skaitymas 

+10,4 , rašymas +15,9. 8 klasė: matematika +10,7, skaitymas +19, 

rašymas +23,9, gamtos mokslai +34,3, socialiniai mokslai +21,6. 2 

klasės mokinių pasiekimai, išskyrus rašymą 2, yra žemesni už šalies 

progimnazijų rezultatus: matematika -5,4, skaitymas -0,7, rašymas 

(teksto kūrimas) -1,4, rašymas (2) +3,5. Matematikos atskirų užduočių 

pasiekimų analizė parodė, kad mažiausiai procentų surinkta keturiose 

užduotyse „Skaičiai ir skaičiavimai“, vienoje užduotyje 

„Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos“. 

Kadangi 2-ose klasėse mokosi 2 spec. poreikių mokiniai ir 14 turinčių 

fonetinių ir fonologinių sutrikimų, todėl antrokų testų rezultatai yra 

nepakankamai aukšti. Mokiniams yra numatyta kompleksinė pagalba. 

Palyginus su 2016 m. ST rezultatais 2017 m. NMPP rezultatai blogesni 

tik: 4 kl. matematika (-4,7), 6 kl. skaitymas (-3,7), rašymas (-3,8), 8 kl. 

matematika (-1,2).  Nepasiekė patenkinamo lygio trys 4 kl. mokiniai 

(matematika -1, skaitymas -2), vienas 6 kl. mokinys (rašymas), du 8 kl. 

mokiniai (matematika - 2). Palyginus su Kauno miesto mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį mokymosi lygį rezultatais, blogesni yra tik 4 kl. 

matematika -6,7, 6 kl. matematika – 1,1; 

- pagal Kauno miesto Švietimo skyriaus atliktos „8 kl. mokinių baigimo 

rezultatų kaitos įvertinimo ir palyginimo analizės“ duomenis, 8 kl.  

mokinių progimnazijos baigimo pagrindinių mokomųjų dalykų rezultatų 

kokybė, palyginus su 2016 m., pagerėjo: lietuvių k. (+10), matematika 



(+17), fizika (-22), chemija (+21), biologija (+22), istorija (+14), anglų 

k. (+7); 

- remiantis Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengta 

rezultatų analize, pridėtinės vertės rodiklių vidurkis palyginus su 2016 

m. progimnazijos ir miesto pakilo: 4 kl. +7,8 (miesto -6,5),  6 kl. +36 

(miesto +1), 8 kl. +13 (miesto +1). 

Pasiekti tarpiniai rezultatai:  

– 85 proc. mokytojų pamokoje naudoja ugdomojo vertinimo elementus, 

kurie turi įtakos mokinių mokymosi rezultatams (pagerėjo II pusmečio 

mokymosi rezultatai);  

– metodinėse grupėse ir metodinių dienų metu, išanalizavus kuruojančių 

vadovų ir kolegų stebėtas pamokas, galima teigti, kad 75 proc. mokytojų 

įvaldę klausimų kėlimo, formulavimo metodiką, kuri ugdo mokinių 

informacijos skaitymo ir klausimų formulavimo gebėjimus, įtakoja 

aukštesnius mokymosi pasiekimus (pagerėjo NMPP rezultatai); 

- siekiant aukštesnės mokymosi kokybės mokiniams buvo skirtos 

mokomųjų dalykų konsultacijos mokinių atostogų metu, tačiau ne visų 

klasių mokiniai jomis tikslingai naudojosi. Per mažai mokinius ateiti į 

konsultacijas skatina tėvai; 

- aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas buvo prioritetu renkantis ir 

progimnazijoje organizuojant mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginius: 

vyko 2 metodinės dienos, 1 KPKC organizuotas seminaras, 1 

konferencija. Išleistas gerosios patirties leidinys „Aš dalinuosi. O tu? 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“. Mokytojai pakankamai 

atsakingai ir tikslingai rinkosi kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

tobulindami turimas ir įgydami naujų kompetencijų, reikalingų 

pedagoginiam darbui. Užtikrinant mokinių poreikių tenkinimą, 5-7-ose 

klasėse lietuvių kalbos ir matematikos mokoma formuojant laikinąsias 

grupes pagal mokinių individualius gebėjimus; 

- buvo parengtos ir pradėtos įgyvendinti teminės tarpdalykinės 

integracijos programos  7 klasėms, tęsiamos – 5-6 klasėse. Plačiojo 

įsivertinimo rezultatai: nors pedagogų kompetencija tinkama, jie dirba 

įvairiais metodais, ugdymo tikslai aiškūs ir pagrįsti, tikima mokinio 

galiomis, tačiau mokiniams sudėtinga kelti mokymosi tikslus, jie 

nelinkę nuosekliai įsivertinti savo pasiekimus, analizuoti sėkmes ir 

nesėkmes, sieti žinomus dalykus su nežinomais, ugdymas ne visada 

diferencijuojamas, pastebimas trūkumas mokymosi ne mokykloje, nėra 

išnaudotos visos IT teikiamos galimybės. 

Pasiekti minimalūs rezultatai: 

-70 proc. mokytojų siunčia tėvams mėnesio pažangos ir pasiekimų 

planavimo bei fiksavimo lenteles, kurių analizės metu identifikuojamos 

mokinių mokymosi problemos ir numatomi jų sprendimo būdai (VGK 

sudaromi individualūs mokinio pagalbos planai, švietimo pagalbos 

planai, skirti specialiųjų poreikių mokiniams). Ne visada tėvai jas 

individualiai analizuoja, todėl nuolat skatinami lankytis tėvų dienų metu 

vykstančiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais. Progimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimas parodė, kad šis rodiklis jau pakilo iki 3.0, tad 

dalinai jis yra pagerintas. 

2017 gegužės mėnesį buvo atliktas „Mokymosi motyvacijos ir emocinio 

nusiteikimo mokytis“ tyrimas, kuriame dalyvavo 77 mokiniai. 

Nustatyta, kad: 



- 43 mokiniai (56% respondentų) turi teigiamą nusiteikimą bei aukštą  

mokymosi motyvaciją,  

- 28 mokiniai (36% respondentų) turi nedidelę pažintinę ir vidutinę 

mokymosi motyvaciją, 

 - 6 mokiniai (8% respondentų) turi neigiamą emocinį nusiteikimą ir 

mažą mokymosi motyvaciją. 

Siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės tobulinant aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų formavimo strategiją buvo atliktas tyrimas 

„Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse“, kuriame dalyvavo  36 

penktų ir 44 šeštų klasių mokiniai, 20 mokytojų. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad:  

-  75 proc. apklausos dalyvių teigiamai įvertino teminės integracijos 

pamokas, 

- 80 proc. mokinių buvo suteikiama universaliai  svarbi, reikšminga ir 

aktuali informacija, kai atskiras sritis padedama formuoti į visumą, 

- įgytų žinių pagrindu penktokai, šeštokai tobulino savo atskirų 

mokomųjų dalykų ir tarpdalykinius įgūdžius, 

- 75 proc. mokytojų išbandė naujas mokymo(si) formas, susiejo 

skirtingus dalykus tarpusavyje, pagerėjo bendravimas su vaikais, 

dalykinis su mokytojais, 

- pamokos buvo įvairiapusiškesnės, įdomesnės, naudojant aktyvius, 

aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančius mokymosi metodus, 

analizuojant ir apibendrinant patyrimą.  

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis pastebėta, kad  tarpdalykinės 

integracijos programos padeda mokiniams jungti į visumą atskirus 

mokomuosius dalykus, jie gali pritaikyti savo žinias ir įgūdžius už 

įstaigos ribų. Tokia mokymosi strategija orientuota į kiekvieno mokinio 

pasiekimus. 

Pagal NEC parengtą NMPP ataskaitą bei remiantis Kauno miesto 

savivaldybės Švietimo skyriaus parengta rezultatų analize, paaiškėjo, 

kad ketvirtoje klasėje mokėjimo mokytis rodiklis -0,04, šeštoje klasėje 

savijautos mokykloje rodiklis -0,19, mokyklos kultūros rodiklis -0,25, 

aštuntoje klasėje mokėjimo mokytis rodiklis sumažėjo 0,06. Aptarus 

gautus rodiklius progimnazijos VGK nutarė, jog šeštoje klasėje tai gali 

būti susiję su atskirų 6a klasės mokinių įtaka klasės mikroklimatui. 

Ketvirtoje ir aštuntoje klasėse mažiausiai ST taškų yra surinkta 

matematikos. Metodinėje taryboje nutarta, kad metodinių dienų metu 

2018 m. prioritetinėmis kryptimis reikėtų pasirinkti mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymą bei įvairiomis priemonėmis gerinti 5-8 klasių 

mokinių matematikos pasiekimus. 

Tikslas: kurti ir 

tikslingai panaudoti 

esamas ir naujas 

edukacines erdves 

tobulinant aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų 

ugdymą. 

Įvertinus planuotas ir neplanuotas, bet pagal poreikį ar situaciją būtinas 

priemones, pasiektas maksimalus rezultatas - 70 proc. atnaujinti 

mergaičių technologijų kabinetai (nauji baldai (2376 Eur), naujos 

viryklės ir orkaitės (678 Eur), perdažytos lubos, sienos, pakeistos 

palangės, nupirktos naujos žaliuzės (320 Eur)). Specializuotuose 

kabinetuose priemonės atnaujintos minimaliai – fizikos kabinete 

vaizdinėmis medžiagomis, berniukų technologijų kabinetui nupirkti 

degikliai, siaurapjūkliai (40 Eur). Parengtas sporto aikštelių įrengimo 

supaprastintas projektas. Atnaujinta kompiuterinė bazė ( nupirkta 20 

stacionarių kompiuterių informacinių technologijų kabinetui (10000 

Eur), 8  projektoriaus ekranai (480 Eur), įrengta išmanioji klasė ( 30 



 planšetinių kompiuterių ir 1 stacionarus kompiuteris). Nupirkta 10 

televizorių su laikikliais (3983 Eur) Įrengtas piešimo smėliu kabinetas ( 

perdažytos sienos, lubos, nupirkti nauji baldai (1000 Eur). Įvykdyti 

darbai, kurie turi įtakos mokinių saugumui, estetinės aplinkos kūrimui: 

perdažytos sporto salės sienos ir gimnastikos sienelės, sutvarkyta ir 

perdažyta pertvara muziejuje, 106-107 kabinetuose palangės, perdažytos 

sienos kabinetuose (135 kv. m.). Pakeistas vaizdo įrašymo pultas ir 

pastatyta viena vidaus kamera (600 Eur). Pakeistos paradinės lauko 

durys (3297 Eur). Suremontuoti pirmo, antro ir trečio aukštų tualetai 

vyresniųjų korpuse, dušo ir persirengimo kambariai (39939 Eur), 

nupirkti į persirengimo kambarius suoliukai (460 Eur). Nupirkti baldai 

valgyklai (5320 Eur). Papildomai įsigytos 88 spintelės vaikų daiktams 

(700 Eur), suderintas pianinas (300 Eur), pasodintos gėlės 

progimnazijos prieigose, sutvarkyti želdiniai. Iš „Senukų“ paramos 

fondo gauta baldų: stalų komplektas sekretoriatui 2 vnt. ir kompiuterinis 

stalas 1 vnt.. Šie rodikliai fiksuoja sėkmingą tikslo įgyvendinimą. 

 

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 

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 
2016 m. rugsėjo 1 d. 498 mokiniai,  

2017 m. rugsėjo 1 d. 497 mokiniai.  

 

13.2.1.Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2016 m. rugsėjo 1 d. ir 2017 m. rugsėjo 1 d.)(įstaigos veiklos 

planas) 

 

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 

498 (+0,2 proc.) 497 (-0,2 proc.) 

 

13.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (įstaigos veiklos 

planas) 

 

Klasių grupės 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 

1-4 kl. (faktas) 22,23 21,69 

norma 22 22 

5-8 kl. (faktas) 23,67 26,88 

norma 25 25 

 

13.2.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija(įstaigos duomenys) 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1 – 4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 

209 146 73 70 
 

 

 



13.2.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės) 

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

8943 11636 32 54 103 1331 0,4 6,2 
 

13.2.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

Mokiniai, likę be tėvų globos 8 

Rizikos grupės mokinių skaičius 20 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 19 
 

13.2.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa) 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis - 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis - 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis - 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis - 

 

13.2.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius 

ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

 26  42 -  276 (56 proc.) 
 

3.2.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

386 47 256 (iš jų – 152 

„Olympis“) 

6 

49 medaliai 

 

175 (iš jų – 

„Bebras“ – 

62, 

„Kengūra“ – 

94, „Tavo 

žvilgsnis“ – 

6). 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.9 Lyginamoji informacija apie šalies, Kauno miesto savivaldybės mokyklų 

standartizuotų testų ir progimnazijos mokinių klausimynų rezultatus 

4 klasė 

 

2016 m.    2017 m. 

 

  
 

 

 

 



2017 m. mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės vidurkiai (progimnazijos kodas 13). 

 

Apibendrintas 4 klasės pasiekimų rodiklio ir pridėtinės vertės rezultatas (šalies ir Kauno m. 

savivaldybės mokyklų) 

 



Apibendrintas 6 klasės pasiekimų rodiklio ir pridėtinės vertės rezultatas (šalies ir Kauno m. 

savivaldybės 

mokyklų)  

Apibendrintas 8 klasės pasiekimų rodiklio ir pridėtinės vertės rezultatas (šalies ir Kauno m. 

savivaldybės mokyklų)  

 

• Analizuojant 2017 m. NMPP voratinklines diagramas 4 klasės pridėtinės vertės vidurkis 

lyginant su 2016 m. yra aukštesnis. Tačiau 2017 m. „Mokėjimo mokytis rodiklis“ (-0,04) yra žemesnis 

už šalies vidurkį. 6 klasėje prasta situacija su „Savijautos mokykloje rodikliu“ (-0,19), „Mokyklos 

kultūros rodikliu“ (-0,25), šie rodikliai yra žemiau šalies pridėtinės vertės. 8 klasėje „Mokėjimo 

mokytis rodiklis“ žemesnis nei 2016 m. ir atitinka Kauno m. sav. vidurkį. Akademiniai rezultatai 2017 

m. vertinami panašiai kaip 2016 m., didelių skirtumų nėra. 

• Progimnazijos sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis: 4 kl. – 50 proc., 6 kl. – 52 proc., 8 kl. – 

78 proc. atitinka Kauno m. sav. pridėtinės vertės vidurkį. 



• Analizuojant 2017 metų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testuojamų dalykų NMPP surinktų taškų 

vidurkį prasčiausi rezultatai iš mokomųjų dalykų yra 4 kl. matematikos (68,7 proc.) ir skaitymo (74,7 

proc.), 6 kl. skaitymo (57,6 proc.) ir rašymo (61,8 proc.), 8 kl. socialinių mokslų (59,9 proc.), 

matematikos (60,3 proc.). 

• Padaryta pažanga 6 klasės baigimo rezultatų kokybėje. 2017 m. lyginant su 2016 m. 

pagrindinių dalykų baigimo rezultatai pagerėjo ir yra aukštesni ne tik už Kauno miesto bet ir už 

progimnazijos tipo mokyklų rodiklį. 

• Analizuojant 8 klasės baigimo rezultatus, 2017 m. pasiekimų kokybė lyginant su  2016 m. 

pagerėjo iš visų pagrindinių dalykų ir yra aukštesni ne tik už Kauno miesto bet ir už progimnazijos tipo 

mokyklų rodiklį. Didžiausia pažanga pasiekta iš fizikos, biologijos, chemijos dalykų, kur rezultatų 

skirtumas lyginant su 2016 m. yra aukštesnis nei 20 proc. 

 

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

 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

Partizanų g. 118, Kaunas 6308,47 kv. m. 2010-09-30 baigta renovacija 
 

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

Žemės panaudos sutartis.  

Sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis 2007-04-05. Nr. 02-01-3609. Sutartis galioja 78 

metus. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas sudarytas 2013-08-26. Žemės sklypo unikalus 

Nr.4400-1008-8730  

Higienos pasas yra. 

Higienos pasas išduotas 2013-10-29 Nr. 9-0815(6). Kadastro duomenys fiksuoti 2001-11-29, 

bylos Nr. 19/496. Pastatas – mokykla, paskirtis – mokslo, 1C3b, visos patalpos, išskyrus virtuvę. 

Registrų centro pažymėjimo reg. nr. 20/208985 duomenimis pastatas yra Kauno miesto savivaldybės 

nuosavybė. Patalpos valdomos turto patikėjimo teise. Pastatas trijų aukštų, tipinio projekto. Kieme 

įrengta krepšinio aikštelė, stadionas. Pastate įrengtos visos būtinos patalpos vaikų ugdymui: 

moksleivių rūbinė, mokymo klasės ir kabinetai, aktų ir sporto salės, persirengimo kambariai su dušais 

ir tualetais, besijungiantys su sporto salės patalpomis, moksleivių tualetai su prausyklomis, valgykla, 

personalo buitinės patalpos, administracinės ir pagalbinės patalpos. Bendras plotas 6308,47 kv. m.  

Energijos vartojimo auditas. 

Kauno Dainavos vidurinės mokyklos energetinis auditas koreguotas 2008 m. gruodžio mėn. 

Projekto Nr.EAIP-2008/12-04. Atsižvelgiant į Energetinio audito išvadas:  

 atliktas šildymo sistemos rekonstravimas siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo 

sistemos funkcionavimą ES struktūrinių fondų gautomis lėšomis.  



 atliktas  šilumos punkto rekonstravimas, siekiant užtikrinti efektyvų visos vidaus šildymo 

sistemos funkcionavimą,. 

 rekonstruota visa sistema, siekiant užtikrinti efektyvų elektros instaliacijos sistemos 

funkcionavimą. 

 rekonstruota visa vandentiekio ir nuotekų sistema, siekiant užtikrinti efektyvų sistemos 

funkcionavimą. 

 Sporto salėje ir aktų salėje įrengta mechaninė vėdinimo sistema pagerino mokinių ir 

dirbančio personalo komforto sąlygas. 

 Rekonstruota likusi pastato stogo dalis su papildomu  apšiltinimu. Pastato sienos (betono 

blokai, plytų mūras, stiklo blokeliai) su termoizoliaciniu sluoksniu, todėl atitinka norminius 

šilumosaugos reikalavimus.  

 Pakeistos lauko durys ir langai (plastikiniai) atitinka norminius šilumosaugos 

reikalavimus.  

 

13.4. Projektinė veikla  

13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 
1 2 3 

Lietuvos futbolo federacija  „Užauginkime Ronaldo 

Lietuvai“ 

 

144,80 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, 

Eur  

 
1 2 3 4 

Kauno miesto savivaldybė, Sporto 

aikštelių įrengimo supaprastintas 

projektas 

1 1 4250,00 

Lietuvos futbolo federacija 

„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ 

 

1 1 144,80 

Kauno miesto savivaldybė, Vaikų 

vasaros poilsio programa 

„Vasaros džiaugsmai“ 

1 1 1100,00 

Paramos programa „Geridarbai.lt“ 1   

ES struktūriniai fondai 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“  

1   

Iš viso 5 3 5494,80 



Kauno miesto savivaldybė  Vaikų vasaros poilsio 

programa „Vasaros 

džiaugsmai“ 

1100,00 

Kauno miesto savivaldybė Sporto aikštelių įrengimo 

supaprastintas projektas 

4250,00 

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai 

Tęstiniai tarptautiniai – Unesco ASPnet mokykla, Lions Quest Socialinis emocinis ugdymas 

(SEU) „Paauglystės kryžkelės“ , „Laikas kartu“, „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“, 

„Kalėdiniai žaisliukų mainai“, „Visi kartu“, EWWR „Kamštelių vajus“. 

Tęstiniai šalies – profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“, „Zipio draugai“, „Obuolio 

draugai“, „Įveikiame kartu“, „Europos atliekų mažinimo savaitė“, „Oranžinio traukinio kelionė“, „O 

kaip bus vokiškai?“. 

Miesto –  „Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms“, „Technikos ir karjeros diena/popietė 

profesinėje mokykloje“,  „Duonelė mūsų šventa“, „Saulelė motulė“, „Aš – Lietuvos pilietis“, 

„Sustabdytos pavasario akimirkos“, „Pajausk rudenį Botanikos sode“, „Kaunas – LAISVE patikrinti“. 

Mokyklos - „Aš būsiu penktokas“, „Ryto ratas“ – mąstymo įgūdžių ugdymas, „Vaikai keičia pasaulį“, 

„Mūsų Deimančiukai“, „Irkis į gilumą“, „Pusryčių klubas“, „Sveikatiada“, „Stebuklingos nakties 

link“, „Paukščiai“, „Kuriame kalėdinį sveikinimą“, „Muzika – universali žmonijos kalba“, „Su Lietuva 

širdy“, „Aš myliu Lietuvą“, „Švediško stalo principų taikymas“.  

13.4.4. Planuojami vykdyti projektai 

Tęstiniai tarptautiniai – Unesco ASPnet mokykla, Lions Quest Socialinis emocinis ugdymas 

(SEU) „Paauglystės kryžkelės“ , „Laikas kartu“, „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“, 

„Kalėdiniai žaisliukų mainai“, jungtis prie eTwinning tinklo. 

Šalies - tęsti šalies – profesinės savanorystės projektą „Kam to reikia?“, „Zipio draugai“, 

„Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, „Europos atliekų mažinimo savaitė“, „Oranžinio traukinio 

kelionė“, įgyvendinti „Sveika mokykla“ susitarimus, „IKT pradiniame ugdyme“, „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose. 

Mokyklos - „Švediško stalo principų taikymas“, tradiciniai gabių vaikų pažinimo ir skatinimo. 

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

(Nurodyti 3 metų laikotarpį) (2 priedas) 

 

 

 



XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

 

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

įstaigos veiklos gerinimo 

Iniciatyvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Švediško stalo principų taikymas“. 

 

Nauda. Sąmoningo sveiko 

maisto pasirinkimo skatinimas 

1-4 klasėse.  

Unesco ASPnet narystės pratęsimas  Progimnazija vienintelė mieste, 

Kauno apskrityje tarp 15 šalies 

ugdymo įstaigų priklauso 

Unesco ASPnet mokyklų 

tinklui. Integruojamos Unesco 

vertybės į ugdymo turinį. 

Nauda: pilietinio ir socialinio 

sąmoningumo ugdymas, 

vertybių skalės plėtimas, 

informacijos paieškos ir 

atrankos mokymasis, 

kūrybiškumas ir kritinis 

mąstymas. 

SEU programos įgyvendinimas „Laikas kartu“ 1-4 

klasėse 

SEU sistema 1-4, 5-8 klasėse. 

Nauda. Lavinamos pagrindinės 

socialines ir emocinės 

kompetencijos: savimonė, 

savitvarda, socialinis 

sąmoningumas, tarpusavio 

santykiai bei atsakingas 

sprendimų priėmimas. 

Teminė integracija 5-7 klasėse pagal Tarptautinio 

bakalaureato gerąją praktiką 

Nauda: Mokytojams: bendras 

planų ruošimas, veiklų ir temų 

derinimas dažną priverčia 

pažiūrėti ir į pamokos formatą, 

ir į užduočių ruošimą, ir net į 

savo dėstomą dalyką bei temą 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naujai. Mokiniams: žinios 

siejamos su praktika, 

kūrybiškumo ir kritinio 

mąstymo ugdymas, ryšių ir 

dėsningumų matymas, gilesnis 

temas supratimas žvelgiant į ją 

iš skirtingų pusių. 

Aplinkų atnaujinimas, remontas Nauda. Sutvarkyti tualetai, 

persirengimo kambariai ir dušai 

prie sporto salės, pakeistos 

lauko durys, tvarkomas 

mokyklos išorės fasadas 

(suniokotas). Naujai įrengtas 

mergaičių technologijų 

kabinetas parengtas projektas 

mokyklos sporto aikštyno 

atnaujinimui.  

Plano Offise 365 įgyvendinimas, IKT bazės 

atnaujinimas 

22 mokytojai dalyvauja 

projekte. Įrengta planšečių 

klasė, 3D kabinetas, nupirkta 20 

stacionarių kompiuterių.  

Kryptinga metodinė veikla Direktorė koordinuoja mokyklos 

MT veiklą. Mokytojų metodinė 

veikla įvertinama tradicinėje 

metų miesto konferencijoje „Aš 

dalinuosi. O tu?“. Išleidžiamas 

pranešimų rinkinys. 

Ugdymo įstaiga priklauso Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo asociacijai 

Nauda. Bendradarbiavimas  su 

kitomis šalies ugdymo 

įstaigomis, pagalbos, paramos 

vaikams centrais. 

Renginių ciklas Dainavos mikrorajone „Dainavos 

kaimui 90“. 

Nauda. Bendradarbiavimas  su 

kitomis Dainavos mikrorajono 

ugdymo įstaigomis, pilietiniais 



 

 

 

centrais, mokytojų sukurtas 

edukacinis filmas „Dainavos 

kaimo istorija“, suorganizuota 

konferencija. 

Edukacinių erdvių atnaujinimas, kūrimas. 

Mokyklos patalpų remontai.  

Nauda. Sutvarkyti visi tualetai, 

persirengimo kambariai ir dušai 

prie sporto salės, pakeistos 

lauko durys, tvarkomas 

mokyklos išorės fasadas 

(suniokotas). Naujai įrengtas 

mergaičių technologijų 

kabinetas.  

Iki 17.00 val. veikia nemokamas „Dienos klubas“ 

1-4 klasių mokiniams.  

Nauda. Įgyvendinama ilgosios 

mokyklos idėja. Mokiniai po 

pamokų turiningai praleidžia 

laiką, vyksta neformalaus 

ugdymo užsiėmimai, pamokų 

ruoša.  

Veikla Miesto gabių vaikų paieškos ir ugdymo sistemos 

kūrimo darbo grupės narė  

Nauda. Idėjų įgyvendinimas 

progimnazijoje.  

Miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ 

kūrybinės komandos narė 

Nauda. Apklausos, tyrimai, 

idėjų generavimas vyksta 

progimnazijos bendruomenėje.  

Partnerių, rėmėjų paieška Nauda. Gabūs vaikai pusmečio 

pabaigoje gauna buvusio 

mokyklos mokinio įsteigtą 50 

eurų stipendiją. UAB „Kesko 

senukai Lithuania“ remia 

baldais, statybinėmis 

medžiagomis, priemonėmis 

ugdymo procesui, prizais.  

 

 

 



15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo 

 Didesnį dėmesį skirti pamokos kokybei (mokytojo veiklai, mokinių mokymuisi, edukacinių 

erdvių plėtrai, klasės mikroklimatui). Peržiūrėti ir priimti susitarimus dėl ugdymo kokybės, mokinių 

mokymosi pažangos gerinimo; 

 Siekti, kad 2018 m. 6 ir 8 klasių baigimo ir 4, 6 ir 8 klasių NMPP rezultatų kokybės rodikliai 

nesumažėtų, būtų aukštesni už Kauno miesto rezultatų vidurkį. 

 Atnaujinti sporto erdves (sporto salę, mokyklos aikštyną); 

 Įrengti lauko klasę; 

 Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Siekti kuo aukštesnio pasiekimų lygio, ugdyti 

gebėjimą numatyti mokymo(si) strategijas ir pasiekti galutinio ugdymo(si) rezultato; 

 Didinti mokyklos kultūros rodiklį; 

 Stiprinti tėvų bendrystę įgyvendinant Alumni idėjas, savanorystės projektą „Kam to reikia“. 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

16.1.  Kaune (24) 

Dainavos seniūnija, Dainavos PK, Kauno Arkivyskupijos centras, Kauno Gerojo Ganytojo 

parapija, Dainavos jaunimo centras,  Pradinė mokykla „Papartis“, „Vyturio“ gimnazija, generolo 

Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Šančių daugiafunkcis centras, Simono Daukanto progimnazija, 

Kauno technikos profesinio mokymo centras, Kauno Kolegija, Lietuvos medicinos studentų asociacija, 

VŠĮ „Tikra mityba“, VŠĮ „Sveikatai palankus“, VŠĮ „Plaukimo klubas“ , Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras, vaikų lopšeliai – darželiai „Sadutė“, „Želmenėlis“, „Etiudas“, UAB 

„Šviesa“, UAB „Nieko rimto“, VDU, LSU.  

16.2. Lietuvoje (10) 

Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla, Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Šiaulių raj. 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras, JTO „Darbas“, Telšių 

„Atžalyno“ pagrindinė mokykla“, Alytaus „Likiškėlių“ pagrindinė mokykla, Vilniaus universitetas, 

Lietuvos SEU asociacija.  

16.3. Užsienyje (1) 

Briuselio II tarptautinė mokykla 

 

 

 




