
Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2021 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. A-233

PATVIRTINTA
Kauno Tado Ivanausko progimnazijos  
direktoriaus 2023 m. ____________ d.
įsakymu Nr. _______

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / 
įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių 
vaikams.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 
dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose 
įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)

60
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 
papildymas

2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas.

Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties 
sklaidos renginių (susitikimų), skirtų 
atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, 
skaičius (vnt.)

15

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-
1541 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 
2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo bendrųjų programų 
patvirtinimo“ pakeitimo“

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 446,7 tūkst. Eurų, iš jų: darbo užmokesčiui - 283,6 tūkst. Eurų; turtui - 0,0 tūkst. Eurų.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJOS

         
2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS



Veiklos planu prisidedama prie šių Kauno miesto
savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio 
veiklos plano tikslų, uždavinių ir priemonių 
įgyvendinimo

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Siekiama 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tikslo - „Įtraukus, sumanus, besimokantis ir sportuojantis miestas“ ir šio 
uždavinio įgyvendinimo: 
2.1.4. Vystyti efektyvaus švietimo ir sporto įstaigų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą.                                                                
Siekiama plėtoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo kokybę. Taip pat plėtoti, 
atnaujinti švietimo įstaigų ir kūno kultūros, mėgėjiško sporto infrastruktūrą, atliepiant besimokančiųjų poreikius.

I. Personalo valdymas:

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 89 Sigitas Alubauskas, direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 
pareigybių (proc.)

97 Sigitas Alubauskas, direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius 
(žm. sk.)

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

11 Sigitas Alubauskas, direktorius

Bendras pedagoginių darbuotojų  skaičius (tarp jų ir 
vadovai), tenkantis vienam vaikui ( mokiniui) 
(žm.sk.)

0,1 Sigitas Alubauskas, direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 6 Sigitas Alubauskas, direktorius

FINANSAI

II.Kvalifikacijos tobulinimas:                                 1. 
Atlikti kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.                                      
2. Sudaryti progimnazijos darbuotojams sąlygas dalyvauti 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:                                                                                            
2.1. Mokinių pažinimo klausimais.
2.2. Atnaujinto ugdymo turinio klausimais.
2.3. Įtraukiojo ugdymo klausimais
2.4. Dokumentų tvarkymo ir viešųjų pirkimų organizavimo 
klausimais.
3.Pasiekti, kad kiekvienas mokytojas vidutiniškai tobulintų 
kvalifikaciją iki 6 dienų (40 val.).

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Jurgita Surgėlienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui



PRITARTA              
Kauno Tado Ivanausko progimnazijos tarybos
2023 m. sausio 30 d. protokolu Nr. 1-1

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 
paraiškomis laimėtų lėšų suma (Eur)

0 Indrė Kondrotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I. Gautos lėšos:

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis 
nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) 

99,3 Sigitas Alubauskas, direktorius

II. Išlaidos:

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 
įstaigos biudžeto (proc.)

0,7 Sigitas Alubauskas, direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (Eur) 4 638
Sigitas Alubauskas, direktorius,
Indrė Kondrotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

100 Sigitas Alubauskas, direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 
įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) 

100 Sigitas Alubauskas, direktorius

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

26 Egidijus Zaveckas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) 
plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos 
darbuotojui (kv. m)

11,3 Egidijus Zaveckas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

TURTAS

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 
išlaikymo kaina (Eur)

16,2 Egidijus Zaveckas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 
naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

Egidijus Zaveckas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui88

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 
asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 
asignavimų (proc.)


