Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno
miesto savivaldybė, ir biudţetinių įstaigų vadovų
ataskaitų rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas -- Šarkuvos g. 28, Kaunas, LT-48168
1.2. Telefono Nr.

- (8 37) 23 99 35

1.3. El. pašto adresas

- gimnazija@jbasanavicius.kaunas.lm.lt

1.4. Interneto svetainė

- https://kaunobasanaviciaus.lt/

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose – Facebook Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija
1.6. Įstaigos įsteigimo metai

- 1987

1.7. Įstaigos savininkas

- Kauno miesto savivaldybės taryba

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai):
 Gimnazijos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines, ir fizines asmens galias, bendrąsias ir
esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savarankiškam gyvenimui.
2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys
(pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 (Ţin., 2007, Nr. 119-4877):


pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;



vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

2

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


formuoja ugdymo turinį ir organizuoja gimnazijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus standartus, bendruosius arba nustatyta tvarka
suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, uţtikrina ugdymo
planų įgyvendinimą per visus mokslo metus, pradedant rugsėjo pirmąja ir baigiant
ministerijos nustatyta tvarka;



individualizuoja ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams, uţtikrina geros
kokybės švietimą;



rengia formaliojo ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius
šių programų modulius;



rengia neformaliojo ugdymo programas;



vykdo privalomą mokymo kontrolę, uţtikrina sutartyse prisiimtų įsipareigojimų
vykdymą;



vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą ir brandos
egzaminus;



vykdo profesinį orientavimą, kuria gimnazijoje modernią informavimo sistemą,
įdiegdama ją bibliotekoje ir skaitykloje;



kartu su steigėju sudaro gimnazistams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, vykdo
rūkymo, alkoholio vartojimo, narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją;



vertina mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, skiria specialųjį ugdymą;



inicijuoja paramą socialiai remtiniems gimnazijos mokiniams, teikia psichologinę,
socialinę pedagoginę, medicininę pagalbą;



organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas
(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita);



sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;



gimnazijos valdymą grindţia demokratijos principais, sudaro sąlygas mokiniams
mokytis pilietiškumo dalyvaujant savivaldoje, skatina mokinių organizacijų veiklą;



kuria mokymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;



kontroliuoja, kaip sutartyse numatytus įsipareigojimus vykdo mokytojai, techniniai
darbuotojai, mokiniai ir gimnazijos partneriai;



įsivertina gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir viešai skelbia informaciją apie
gimnazijos veiklą.
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III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas ir
kt.)

Pagalbinis/
techninis
personalas

3

7

16,5

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

Atestuotų
mokytojų

Vyr.
mokytojų

Mokytojų
metodininkų

Mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

-

26,5

5

7

28

4

45

(Lentelėse pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos
priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos pobūdį)

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema
(Galima pridėti atskirą lapą)
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3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
Antanas Račkelis,
Erasmus + Learning
gimnazijos direktorius /Teaching/Training activity 3

Kaunas , 2017-10- 09-13

Seminaras „Smurtas artimoje
aplinkoje: atpaţinimas ir pagalbos
vaikams galimybės mokykloje“

8 akad. val., SPPC 2017-10-17
Paţyma Nr. V4-86

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę
pastebėti saviţudybės pavojų-

4 val., Safe TALK 2017-10-23

Erasmus + Learning
/Teaching/Training activity 2

Italy, 8 May-12 May 2017

Erasmus + Learning
/Teaching/Training activity 3

Kaunas , 2017-10- 09-13

Seminaras „Smurtas artimoje
aplinkoje: atpaţinimas ir pagalbos
vaikams galimybės mokykloje“

8 akad. val., SPPC 2017-10-17
Paţyma Nr. V4-86

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę
pastebėti saviţudybės pavojų-

4 val., Safe TALK 2017-10-23.

Erasmus + Learning
/Teaching/Training activity 3

Kaunas , 2017-10- 09-13

Seminaras „Smurtas artimoje
aplinkoje: atpaţinimas ir pagalbos
vaikams galimybės mokykloje“

8 akad. val., SPPC 2017-10-17
Paţyma Nr. V4-86

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę
pastebėti saviţudybės pavojų-

4 val., Safe TALK 2017-10-23.

Ausmanienė Albina,
lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė

Seminaras „Lietuvių kalbos ir
literatūros pagrindinio ugdymo
bendrosios programos
įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse.

7 ak. val., UPC paţyma 2017-09-06
Nr. V7-446 (1.17).

Kamarūnienė Violeta,
lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė

Seminaras „Lietuvių kalbos ir
literatūros pagrindinio ugdymo
bendrosios programos
įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse.

7 ak. val., UPC paţyma 2017-09-06
Nr. V7-446 (1.17).

Vilima Maţeikienė,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Gintaras Juškevičius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
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Paškevičienė Irena,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė

Seminaras „Lietuvių kalbos ir
literatūros pagrindinio ugdymo
bendrosios programos
įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse.

7 ak. val., UPC paţyma 2017-09-06
Nr. V7-446 (1.17).

Vainorienė Irena,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė

Seminaras ,,Tekstų rišlumo
problema. Nauji 5 ir 9 klasių
literatūros vadovėliai“

KPKC 2017- 09- 07 Nr. ZV – 0926

Seminaras „Mokytojas –
superherojus. Koks šiandien yra jo
vaidmuo?“

KPKC Paţymėjimas 2017-11-24
LV-2017-1498

Respublikinė mokslinė-praktinė
Paţymėjimas 2017-12-01 Nr. E lietuvių kalbos mokytojų
5375
konferencija „Naujoji karta
literatūros pamokose: susikalbėjimo
linkme“. Paţymėjimas 2017-12-01
Nr. E -5375)
Eigelienė Daiva,
rusų kalbos mokytoja
metodininkė

SafeTALK mokymai „Kad visi
būtų pasirengę pastebėti
saviţudybės pavojų-

4 akad. val., SafeTALK sertifikatas
2017 m. spalio 23 d.

Seminaras „Mokomės rusų
(uţsienio) kalbos kitaip-

6 akad. val. KPKC paţymėjimas
2017-11-17 Nr. ZV-2017-0889

Metodinis renginys „Pasirengimas
rusų (uţsienio) kalbos valstybiniam
brandos egzaminui“

2 akad. val. KPKC paţyma 201712-99 Nr. PA-1285

Respublikinė praktinė konferencija
„Kas įkvepia mokyti ir mokytis

6 akad. val., KPKC paţymėjimas
2017-11-29 Nr. VB-2017-1674

Ţiţiūnienė Zita,
IT mokytoja ekspertė

Metodinis renginys „Informacinių
technologijų ugdymo turinio
įgyvendinimas, siekiant mokinių
pasiekimų gerinimo“.

3 ak. val., KPKC paţyma 2017-1020, Nr. PA-1082

Budreikienė Dainora,
istorijos mokytoja
metodininkė

„Sodra“ ir KTU Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto bendro projekto
„Nepamiršk parašiuto“ mokymai
„Jaunimo pilietiškumo ir socialinės
atsakomybės ugdymas“

KTU Socialinių, humanitarinių
mokslų ir menų fakultetas,
Edukacinės kompetencijos centras
Paţymėjimo registracijos Nr. V241231-654, 2017 m. rugpjūčio 29 d.

Ţičkevičienė Jolita,
istorijos mokytoja
metodininkė

Ugdymas, taikant netradicinius
metodus ir priemones“

6 val., KPKC akreditacijos
Paţymėjimas 2017-11-14 Nr. BA2017-1597
3 val., VDU Paţymėjimas 2017
spalio 13 d.

Veikla VDU Socialinių mokslų
fakulteto edukacinėje veikloje
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Soc.Lab. - Pasirengimo pastebėti
saviţudybių pavojų mokymai „Kad
visi būtų pasirengę pastebėti
saviţudybės pavojų“

4 val., SafeTALK sertifikatas 2017
m. spalio 13 d.

Palšauskienė Sandra,
geografijos vyresnioji
mokytoja

Seminaras „Mokytojas –
superherojus. Koks šiandien yra jo
vaidmuo?“

KPKC, Paţymėjimas 2017 – 11 –
24LV-2017-1507

Zinkevičienė Nijolė,
etikos vyresnioji
mokytoja

Seminaras „Ką mokytojai turėtų
ţinoti apie paauglių meilės
sampratą ir seksualinio elgesio
ypatumus “

6 akad. val., Valstybės institucijų
kalbų centro paţymėjimas 2017-1023 Nr. 1491

Utkienė Aurelija,
tikybos vyresnioji
mokytoja

Seminaras „Ką mokytojai turėtų
ţinoti apie paauglių meilės
sampratą ir seksualinio elgesio
ypatumus“

Valstybės institucijų kalbų centras
Paţymėjimo Nr. 1493, 2017-10-23

Neverauskaitė
Lina, psichologė

Atvejų aptarimo grupės Kauno
Pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje (rugsėjis – gruodis)
(Kauno m. savivaldybės
administracijos švietimo skyrius.
2017 09 14 Nr. 35-2-770)

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras. 2017 10 17
Nr. V4 – 107

Seminaras „Smurtas artimoje
aplinkoje: atpaţinimas ir pagalbos
vaikams galimybės mokykloje“

4 val., Safe TALK 2017-10-23).

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę
pastebėti saviţudybės pavojų-

Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras. 2017 11 07

Mokymai „Grįţtamojo ryšio
ţaidimas – metodinė priemonė
ugdymo karjerai veikloje“
Seminaras „Mokytojas –
superherojus. Koks šiandien yra jo
vaidmuo?“

KPKC 2017 11 24 Nr. LV – 2017 1506

Seminaras „Smurtas artimoje
aplinkoje: atpaţinimas ir pagalbos
vaikams galimybės mokykloje

8 akad. val., SPPC 2017-10-17
Paţyma Nr. V4-86

Mokymai „Kad visi būtų pasirengę
pastebėti saviţudybės pavojų-

4 val., Safe TALK 2017-10-23.

Apskritojo stalo diskusija „Pamokų
lankymas – tik ugdymo įstaigos
rūpestis?“

KPKC 2017-11-27 Paţyma Nr. PA1226.

Bagdonaitė Pašilienė
Jūratė, socialinė
pedagogė
metodininkė
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Socialinių pedagogų veikla
įgyvendinant prevencines
programas ugdymo įstaigose:
iššūkiai ir galimybės

3 akad. val., Šiaulių miesto
savivaldybės ŠC 2017-11-30
Paţymėjimas Nr. 115092.

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
Eil. Nr.

1

1.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį
(atlikti darbai)

3

4

2

Savivaldybės biudţeto lėšos

231248,34
Lėšos panaudotos pagal sąmatą,
pagal ekonominius
klasifikatorių straipsnius

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Iš jų
(Nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos)
Pastatų ir kiemo statinių prieţiūra ir
remontas
Pastatų inţinerinių sistemų rekonstrukcija ir
remontas
Ugdymo kokybės gerinimas Jono
Basanavičiaus gimnazijoje (SAV)
(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Valstybės biudţeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias
programas skiriamos)
Ugdymo kokybės gerinimas Jono
Basanavičiaus gimnazijoje (MK)
Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui
įgyvendinti
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
sąlygoms gerinti
Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti

1245,15
8033,69
221969,50

807014,62

778728,76
1435,27
16180,95
10669,64

3.

Fondų lėšos
(Nurodyti tikslius pavadinimus)

9648

3.1.
3.2.
4.

Erasmus projektas
(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Kitos lėšos
Specialiosios lėšos (nuoma)

9648

5.

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąţinimas įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą
Parama

2235,89

6.

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Iš viso
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uţdirbtos lėšos

Lėšos panaudotos pagal sąmatą,
pagal ekonominius
klasifikatorių straipsnius

15152,76

Darbo uţmokestis ir
soc.draudimas
Darbo uţmokestis ir
soc.draudimas
Darbo uţmokestis ir
soc.draudimas
Komandiruotės išlaidos,
paslaugos ir reprezentacinės
prekės svečiams

Lėšos panaudotos pagal sąmatą,
pagal ekonominius
klasifikatorių straipsnius
Prekės, paslaugos gimnazijos
tikslams.
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V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

2
2.1
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1

IŠLAIDOS (2.1 + 2.2)
Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas
Darbo uţmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2

Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos
išlaidos)

2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.14
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.17
2.2.1.1.1.18
2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.1.30
2.7
2.7.3.1.1.1
3

3.1
3.1.1.2.1.2
3.1.1.3.1.1
3.1.1.3.1.2
3.1.2.1.1.2
3.1.2.1.1.5

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio
ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas uţ turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išveţimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

Suma, Eur
3

1049416,72
706046
216523,42

2566

7129,13
31983,84

10528,84
820

42720
28430
10680
1510
2100
11865,49
17734
1500

3999

1053415,72
Iš viso (2 + 3)
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VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

Vertė

Kiekis

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas turtas)

1

2

3

4

5

1.

Negyvenamieji pastatai - Mokyklos
pastatas Šarkuvos g. 28, Kaunas
Kiti statiniai – Stadionas su sporto
aikštelėmis

1

950046.67

2009

1

405225,89

2014

2.

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.
4.

Išlaidos darbo
uţmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

2

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
IŠ VISO:

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

3

18114,47
19169,90
19169,90
13305,69

4

900
800
800
350

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŢMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data :
 Direktorius Antanas Račkelis;
 1998 m. birţelio 8 d.
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi
informacija:


1977 metai, Vilniaus pedagoginis institutas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo
kvalifikacija;



1994 metai, lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija;



2001 metai, antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija;
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8.3. Darbo uţmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui:
 19014,47 Eur. (18114,47DU+900,00 vienkartinė išmoka)

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŢMOKESČIUI 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
Atliktas gimnazijos vidaus auditas:
Kauno miesto savivaldybės administracija centralizuotas vidaus audito skyrius 2017-11-29 –
2018-01-31.
Audituojamasis laikotarpis 2017 metų I-III ketvirtis, atskirais atvejais analizuojami ir kito
laikotarpio duomenys.
Audito išvados: Ţr. priedas

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

X Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
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Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uţdaviniai)

1 tikslas – pagerinti
2-ųjų klasių
gimnazijos
moksleivių lietuvių
kalbos ir matematikos
pasiekimus.

Matematikos ir
lietuvių kalbos
metinių įvertinimų
rezultatai.

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

2 klasės baigimo
rezultatų kokybė:
Matematika – 53 proc.(
ţemesnis uţ miesto
vidurkį)
Lietuvių kalba – 70
proc. (aukštesnis uţ
miesto vidurkį)

2 klasės baigimo rezultatų kokybė:

Išlaikiusių matematikos
PUPP -93 proc.
Išlaikiusiųjų lietuvių
kalbos PUPP -97 proc.

Išlaikiusių matematikos PUPP -86 proc.

9-10 balų matematika17,7proc., lietuvių k. 26 proc.

9-10 balų matematika- 32proc.,
lietuvių k. -17 proc.

Matematikos metinių
įvertinimų rezultatai (910balų) – 24 proc.

Matematikos metinių įvertinimų rezultatai(910balų) – 30proc.

Lietuvių kalbos metinių
įvertinimų rezultatai(910balų) - 19 proc.

Lietuvių kalbos metinių įvertinimų
rezultatai(9-10balų) - 25 proc.

Matematika – 51 proc.( aukštesnis uţ miesto
vidurkį)
Lietuvių kalba – 62 proc. (aukštesnis uţ
miesto vidurkį)

Išlaikiusiųjų lietuvių kalbos PUPP -98 proc.

Komentaras: 2017 metais įstaigos pasiektas minimalus, tačiau aukštesnis uţ miesto vidurkį
lauktas rezultatas.
2 tikslas - pasiekti,
kad gimnazijos
moksleiviai išsiskirtų
geresniais uţ kitų
gimnazijų pasiekimais
gamtos ir technologijų
mokslų srityse,
suformuojant
vidurinio ugdymo
pakopoje platų

Yra parengtos 2
informatikos modulių
programos
„Programavimas C++‘,
„Interneto technologijos
ir 3 NU programos :
„Eksperimentinė
fizika“, „Gamtos
ekspertas“, „Ekologija“.

Yra parengtos 4 IT (Programavimas C++‘,
„Interneto technologijos, filmų kūrimas,
ţaidimų programavimas Phyton ir 5 gamtos
mokslų formalaus ir neformalaus ugdymo
modulių programos: „Eksperimentinė fizika“,
„Gamtos ekspertas“, „Ekologija“, „Įvadas į
biomediciną“, „Chemijos uţdavinių
sprendimas“
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Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uţdaviniai)

formalaus ir
neformalaus ugdymo
programų
pasirinkimą.

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

Aktyvių ir praktika
grįstų mokymo(si)
metodų panaudojimas
vykdomas pavienėse
pamokose.

Aktyvių ir praktika grįstų mokymo(si)
metodų panaudojimas vykdomas 30 proc. 5
dalykų pamokose.

Tik dalis mokytojų
tobulina savo
asmenines
kompetencijas.

Apmokyta 10 mokytojų.

Komentaras: 2017 metais įstaigos pasiektas maksimalus lauktas rezultatas
3 tikslas --atnaujinti
mokymo(si) aplinką,
renovuojant ir
modernizuojant
gimnazijos pastatą uţ
ES struktūrinių fondų
ir savivaldybės lėšas

Parengtas techninis
projektas.

Parengtas techninis projektas.

Atnaujinti atletinės
gimnastikos sportinį
inventorių.

Atnaujinta atletinės gimnastikos salę,
nudaţant sienas, pakeičiant grindų dangą,
šviestuvus, sportinį inventorių,

Pagerinti renginių
kokybę, nuperkant
naują audio aparatūrą

Pagerinta renginių kokybę, nuperkant naują
audio aparatūrą
Atnaujinta aktų salės parketinę dangą.

Komentaras: 2017 metais įstaigos pasiektas maksimalus lauktas rezultatas

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio
įstaigos veiklos prieţiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsiţvelgiant į juridinio asmens
teisinę formą ir veiklos pobūdį
Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
2016 metai

2017 metai

532

551

-12%

-8,5%
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Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (įstaigos veiklos planas)
Klasių grupės

9-10 (I-II) klasės

2016-2017mokslo metai

2017-2018 mokslo metai

25

25

26,8

30

25

25

27,8

28

norma
faktas

11-12 (III-IV) klasės

norma
faktas

Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys)
Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius

Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius

1-4 kl.

5-8 kl.

9-10
(I-II gim.)
kl.

11-12 (IIIIV) kl.

1-4 kl.

5-8 kl.

9-10
(I-II gim.)
kl.

11-12
(III-IV) kl.

-

-

143

128

-

-

135

145

Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės)
Praleista pamokų per
mokslo metus iš viso
1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

18224

20376

Praleista pamokų per
mokslo metus 1 mokiniui

Praleista iš viso pamokų
be pateisinamos
prieţasties

1-4 kl.

1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

68

72

5-10 kl.

11-12
kl.

2680

3113

Praleista pamokų be
pateisinamos prieţasties 1
mokiniui
1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

10

11

Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas)
Mokiniai, likę be tėvų globos

-

Rizikos grupės mokinių skaičius

25

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius

-

Uţfiksuota smurtinių atvejų mokykloje

-

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius
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Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa)
Laikiusiųjų
egzaminą mokinių
skaičius

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių
dalis

Išlaikiusių nuo 36 iki
100 balų dalis

Lietuvių k.

124

88 %

35 %

Matematika

80

99%

76 %

Anglų k.

116

100 %

96 %

Istorija

53

99 %

64 %

Valstybiniai brandos egzaminai
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Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis

-

Kartojančių kursą mokinių dalis

-

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis

-

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis

100 %

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis

95,7%

Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys)

Būrelių skaičius

Panaudojamos valandos

Nepanaudojamos
valandos

Mokinių, uţimtų
mokyklos būreliuose,
skaičius ir dalis nuo
bendro mokinių
skaičiaus
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52

0

269 (48,8 proc.)

Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys)
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

102

26

32

8

5

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

Šarkuvos g. 28

8635
Šildymas,
vėdinimas

WC

Vandentiekis,
kanalizacija

Elektros
sistema

Patalpos

Įrenginiai

Patalpos

Uţdaro tipo kabinos

Įrenginiai

Šilumos punktas

Šildymo sistema

Vandentiekio sistema

Kanalizacijos sistema

Elektros instaliacija

Elektros skydinės

Šviestuvai

P

REIKALINGA ATNAUJINTI

AK

P

P

K

K

P-K

P-K

P-K

K

K

Grindys

Vidinės sienos
AP-100

120kv.m 5000Lt mokyklos lėšomis

Lauko durys
AK-50

Vidaus durys

Langai
AK-100

P

Stogas
K

Lubos

Išorinės sienos
K

Pastaba:

P

Pamatai
P

Maisto
tvarkymas

Pastabos

Komentarai

Plotas (m2)

Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (jei reikia)

Pastatai (nurodyti adresus)

NR – nereikalingas remontas.
P – reikalingas paprastasis remontas.
K – reikalingas kapitalinis remontas.
AB – avarinė būklė.
AK – atliktas kapitalinis remontas.
AP- atliktas paprastasis remontas.

 Naudojamo ţemės sklypo panaudos sutartis sudaryta. Įstaigai perduota nekilnojamojo turto
patikėjimo teisė Nekilnojamojo turto registre įregistruota. Nr.M19/2007-166 (2007-08-07).
 Higienos pasas yra (Nr. 9-0319(6), išduotas 2012-04-23).
 Energijos vartojimo auditas atliktas 2015-12-24.
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13.4. Projektinė veikla

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja projektuose:
 Erasmus + K2 mokyklinių partnerysčių projektas ‘‘Moving minds through movies“
 Projektai , skirti valstybės 100-mečiui: "Geros idėjos veţa" ir „Kaunas – LAISVE
patikrinti.
 ,,Savaitė be patyčių“,


,,Maisto Bankas“ ,



,,Sveika gyvensena“,

 ,,Darom“,
 ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“,
 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas.
 Tarptautinis Šiaurės Reino ir Westfalen švietimo ministerijos remiamas tarptautinis
projektas projektas “Susitikimas su Europa“, integruotas su daile „Kulinarinė kelionė į
praeitį“.
 Inovatyvus ugdymo integravimas į švietimo programą. Planner 5D edukacinė platforma,
13.5. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos,
Eur

1

2

3

4

Kauno m. savivaldybė. Šilumos
punkto atnaujinimo darbai.
Kauno m. savivaldybė. Stogo
remontas
Kauno m. savivaldybė. Mokymo
priemonėms įsigyti
Kauno m. savivaldybė.
Vandentiekio nuotekų sistemos
remontas ir projektavimas
Prevencinė programa LIONS
Quest ( VšĮ „LIONS QUEST
LIETUVA)

1

1

7833,04

1

1

1029,05

1

1

15843

1

1

3993

1

0

0

Iš viso

5

4

28698,09
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13.6. Detali informacija apie finansuotus projektus
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma, Eur

1

2

Švietimo mainų paramos fondas

‘‘Moving minds through
movies“

3

9648,00

13.7. Planuojami vykdyti projektai
 Švietimo mainų paramos fondas ‘‘Moving minds through movies“
 Prevencinė programa LIONS Quest ( VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA)

XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
Gimnazija savo paţangą įsivertina lygindama su kitomis Šilainių seniūnijos ir Kauno miesto
ugdymo įstaigomis.
PUPP ir VBE rodikliai.
Vieta atskirais metais
2017m.

2016m.

10

6

Trijų metų rezultatas

2015m.

7 vieta Kauno m. gimnazijų tarpe

5

Gimnazijos reitingas respublikoje tarp geriausių mokyklų nesirenkančių mokinių (pagal
reitingų ţurnalą 2017 NR.1(7)
2017m.

2016m.

2015m.

14

19
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2015–2017 mokslo metų pasiekimai olimpiadose ir konkursuose
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

2017m.

102

26

32

8

5

-

2016m.

112

23

12

-

-

-

2015m.

286

49

4

-

-

-
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Ugdymo proceso modernizavimas









2017m.
ROBOTEL kalbų
mokymosi laboratorija;
SMART HD ekranas IQ
moduliu;
Biuro technikos
atnaujinimas
Grindų atnaujinimas aktų
salėje;
Baldai, stalai ir kėdės
gimnazijos valgyklai
Ţaliuzės valgyklai
Atnaujinta futbolo
aikštelės danga









2016m.
Kopijavimo aparatas;
3D klasės įranga,
projektorius;
Sporto prekės ( atnaujinta
įranga atletinės gimnastikos
salėje);
Mokykliniai suolai ir kėdės;
Kompiuterinė įranga ir
reikmenys;
Aktų salės garso įrangos
atnaujinimas;







2015m.
Sporto prekės;
Langų roletai;
Kompiuterinė įranga;
Atnaujintas apšvietimas
kabinetuose ir koridoriuose;
atliktas energijos vartojimo
auditas ir energinio
naudingumo sertifikavimas.

Lėšos panaudojamos tikslingam mokymo proceso organizavimui, mokomųjų kabinetų ir
priemonių atnaujinimui, mokytojų kvalifikacijai, ugdymo proceso modernizavimui. Atnaujindama
mokyklos klases, gimnazija kasmet pasitelkia rėmėjų paramą. Gimnazija dalyvavo projekte
„Bendrojo, lavinimo mokyklų modernizavimas“. Šio projekto įgyvendinimas leido modernizuoti
fizikos, chemijos, technologijų kabinetus, mokytojų darbo vietas;
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija.
2015 metai,
Eur

14758,50 €

Lėšų šaltinis,
Eur

- GPM
parama (2
%) –
3483,52 €;
- Nuoma –
10081,00 €
- NEC –
1193,98 €

2016 metai,
Eur

19599,12 €

Lėšų šaltinis,
Eur

- GPM
parama (2
%) –
3416,09 €;
- Nuoma –
15000,00 €
- NEC –
1183.03€

2017 metai,
Eur

22052,48 €

Lėšų šaltinis,
Eur

- GPM
parama (2
%) –
2235,89 €;
- Nuoma –
19295,16 €
- NEC –
521,43 €

Kaip buvo numatyta 2017 metų veiklos programoje, lėšos investuotos į gimnazijos ūkio
plėtrą, gerinimą, tobulinimą.
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XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo.
Skatinamos inovacijos ir kūrybingumas:


Inovatyvus ugdymo integravimas į švietimo programą. Planner 5D edukacinė platforma,



ROBOTEL kalbų mokymosi laboratorija;



SMART HD ekranas IQ moduliu;

Aukšta mokytojų kvalifikacija ir profesionalumas:


2017 metais mokykloje dirbo kvalifikuoti pedagogai: 4 mokytojai ekspertai, 28
mokytojai metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai. Taip pat dirbo socialinis
pedagogas metodininkas ir ketvirtos kategorijos psichologas.



37 proc. mokytojų tobulino savo kompetencijas įvairiuose mokymuose, seminaruose.

Inicijuotas bendradarbiavimas su uţsienio šalių partneriais.


Švietimo mainų paramos fondo Erasmus + ‘‘Moving minds through movies“.

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos
efektyvumo didinimo


Etatinio darbo apmokėjimo modelio įdiegimas;



Jaunų iniciatyvių mokytojų įdarbinimas gimnazijoje;



Mokytojų skatinimas uţ aukštus pasiekimus ir inovacijų diegimą;

XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI

16.1. Kaune – 14 veiklos partnerių:


VŠĮ Kauno Dainavos poliklinika, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras,
Kauno technologijos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno
pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Kauno darbo birţa,
Kauno lopšelis – darţelis „Rasytė“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno
tautinės kultūros centras, M. ir K Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Lietuvos sporto
universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didţiojo universitetas.
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16.2. Lietuvoje – 7 veiklos partneriai:


Mykolo Riomerio universitetas, Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“, Vilniaus
Jono Basanavičiaus gimnazija, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, Ukmergės Jono
Basanavičiaus gimnazija, Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla –
daugiafunkcinis centras, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija.

16.3. Uţsienyje – 6 veiklos partneriai:


Lenkijos Publicne Gimnazjum nr. 18 w Bialymstoku im krola Stefana Batorego,



Lenkijos VI LO IM. Krola Zygmunta Augusta



Rumunijos Colegiul National “Vasile Alecsandri“ , Bacau



Italijos Polo Liceale Statale ‘‘R.Mattioli“, Vasto



Lenkijos Liceum Ogolnoksztalcace im. Leona Kruczkowskiego,Tychy

 Turkijos Ozel Sultangazi Ugur Temel Lisesi, Sultangazi.

XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose
ataskaitos skyriuose)

XVIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI
(Informacija pateikiama atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą)

Direktorius

Antanas Račkelis

