
Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių, 

viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė, ir biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų 

rengimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

(Metinės vadovo veiklos ataskaitos forma)  

 

Kauno Tado Ivanausko progimnazija, biudžetinė įstaiga 

(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas Vėtrungės g. 1, LT-48135, Kaunas  

1.2. Telefono Nr. 8 37 360245 

1.3. El. pašto adresas info@ktip.lt 

1.4. Interneto svetainė  www.ktip.lt 

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose nėra 

1.6. Įstaigos įsteigimo metai 1985 

1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė 

1.8. Įstaigos dalininkai nėra 

1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nėra 

1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nėra 

 

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: švietimas ir priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies 

programų įgyvendinimas. 

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; 
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2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą; 

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 reikalingus 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. vykdo pagilintą anglų kalbos mokymą; 

2.3.23. atlieka kitas teisės aktuose ir progimnazijos 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) 

3.1.1. Etatiniai darbuotojai, finansuojami Mokinio krepšelio lėšomis: 

Administracija 

 
Kiti pedagoginiai 

darbuotojai 

Kiti 

darbuotojai 

Laisvi 

etatai 
Iš viso etatų  

3 3,75 2,5 0 9,25 2017-01-01 

4 5,25 4 0 13,25 2017-12-31 

 

3.1.2. Etatiniai darbuotojai, finansuojami Savivaldybės lėšomis: 

Administracija Kiti darbuotojai Laisvi etatai 
Iš viso etatų (pagal etatų 

sąrašą 2018-01-01) 
 

1 19,75 2,75 23,5 2017-01-01 

1 16 0 17 2017-12-31 

 

3.2.3. Etatiniai darbuotojai, finansuojami Mokinio krepšelio ir Savivaldybės lėšomis: 
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Administracija Kiti darbuotojai  Laisvi etatai 
Iš viso etatų (pagal etatų 

sąrašą 2018-01-01) 
 

4 26 2,75 32,75 2017-01-01 

5 25,25 0 30,25 2017-12-31 

 

3.2.4. Vadovų kvalifikacija: 

 

 Skaičius I vadybinė  II vadybinė III vadybinė Neatestuotas 

Vadovai 4 1 2 0 1 

 

3.2.5. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija: 

 

 Skaičius 
Ekspertas 

Metodininkas 
Vyresnysis 

specialistas/mokytojas 
Specialistas/mokytojas 

Specialistai 5 0 1 2 2 

Mokytojai 65 3 27 26 9 

 

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

(Galima pridėti atskirą lapą) 

3.2.1. Pridedama 

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) 

 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Pareigos 

Kvalifikacijos kėlimo 

programos (seminaro) 

pavadinimas ir trukmė 

Kvalifikacijos 

kėlimo programos 

(seminaro) 

teikėjas 

Pažymėjimo 

Nr., išdavimo 

data 

 

 

1. 

 

 

Alubauskas Sigitas 

 

 

direktorius 

 

 

 

Tarptautinio projekto 

įgyvendinimo patirtis: 

pasakojimai apie sėkmę, 36 

valandos 

Vinitsos 

(Ukraina) tęstinio 

švietimo 

akademija  

Nr. 663, 

2017-10-05 

Emocijų dizainas ugdyme 

Emocijų dizainas ugdyme, 6 

valandų 

Kauno rajono 

švietimo centras 

KP-05458, 

2017-12-28 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Pocienė Audra 

 

 

 

 

 

 

direktoriaus  

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminaras „Bringing Creativity 

and Technology into Teaching 

English“, 2 valandos. 

VU Kauno 

fakultetas 

Nr. UKK-S01-

57, 

2017-01-27 

Seminaras „21st Century Skills 

in the English Classroom“, 4 

valandos. 

LAKMA  Nr.LS17-609, 

2017-03-03 

Seminaras „Socialinis ir 

emocinis ugdymas bendrojo 

ugdymo mokykloje“, 6 

valandos. 

KPKC Nr. VB-2017-

0298, 

2017-03-15 

Seminaras „Mokytojų ir 

mokinių emocinės 

kompetencijos ugdymas“, 8 

valandos. 

KTU  Nr.V24-1231-

419, 

2017-04-12 

Stažuotės programa Norvegijoje 

(Ak.nr.213001028) „Efektyvi 

patyčių ir smurto prevencijos 

sistema Norvegijos ugdymo 

įstaigose“, 24 valandos. 

KPKC Nr. GA-2017-

0343,  

2017-04-29 

Strateginė švietimo konferencija 

vadovams ir pedagogams 

„Emocinė branda. Tikslai 

iššūkiai“, 6 valandos. 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras. 

„Tikri mokymai“. 

ŠMM. 

Nr. (1.8.)-V4-

2912, 

2017-08-24 
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ŠMM ir UPC apskritojo stalo 

diskusija 

„Grįžtančių ir atvykusių į 

Lietuvą mokinių integracija 

Lietuvos mokyklose“, 4 

valandos. 

UPC Nr.07-648 

(1.17E),  

2017-11-16 

 

 

3. 

 

 

Mozūrienė Ilona 

 

direktoriaus  

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminaras „Komunikacija ir 

santykių kūrimas“, 8 valandos. 

KPKC TI-2017-0162, 

2017-02-21 

Seminaras „Mokytojų ir 

mokinių emocinės 

kompetencijos ugdymas“, 8 

valandos. 

KTU Nr. V24-1231-

424, 

2017-04-12 

Renginys, skirtas TALIS 2018  

tyrimo vykdymo mokyklose 

koordinatoriams, 4 valandos. 

NEC Nr. V12-550, 

2017-12-19 

 

 

 

4. 

 

 

 

Kondrotienė Indrė 

 

 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminaras „Mokytojo ir 

mokinių emocinės 

kompetencijos ugdymas“, 8 

valandos. 

KTU Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir menų 

fakultetas. EKC. 

V24-1231-446, 

2017-04-12 

Mokymai safeTALK, 3 

valandos. 

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

2017-10-20 

 

Kursai „Mokyklos vadybos 

pagrindai“ I sesija, 32 valandos. 

KPKC VB-2017-1358, 

2017-10-26 

Kursai „Mokyklos vadybos 

pagrindai“ II sesija, 32 

valandos. 

KPKC VB-2017-1581, 

2017-11-16 

Seminaras „Emocijų dizainas 

ugdyme“, 6 valandos. 

Kauno raj. 

Švietimo centras 

KP-0500, 

2017-12-28 

Seminaras „Kaip vesti 

susirinkimus tėvams, kad  jie 

norėtų juose dalyvauti?“, 6 

valandos. 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

17-E-6787, 

2017-12-29 

 

 

 

5. 

 

 

 

Dubinskė Kristina 

 

 

 

 

socialinė 

pedagogė 

Mediacijos taikymo mokykloje 

galimybės ir ypatumai,6 val. 

KPKC 

 

VS-2017-0075, 

2017 02 07 

Profesinis perdegimas, 3 val. KTU 

V24-1231-373, 

2017 03 14 

Seminaras/diskusija „Vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocijų ir elgesio 

savybių raiška ir jų pokyčiai dėl 

inkliuzinio fizinio ugdymo 

poveikio“, 3 val.  

Lietuvos sporto 

universitetas 

 

 

 

06-04-236, 

2017 02 24 

 

 

 

Respublikinė konferencija 

„Olweus patyčių ir smurto 

prevencijos programa: galimybė 

išgirsti, suprasti, padėti“, 6 val. 

KPKC 

 

VS-2017-0843, 

2017 05 10 

 

Šiuolaikinė mokymo (si) 

aplinka (nuotoliniai mokymai), 

480 val. 

KPKC 

 LD-2017-0426, 

2016 10 01 - 

2017 06 15 

Safe TALK mokymai „Kad visi 

būtų pasirengę pastebėti 

savižudybės pavojų“, 4 val. 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

2B02.2LT2701, 

2017 10 20 

Emocijų dizainas ugdyme, 6 val. 
Kauno r. švietimo 

centras 

KP-05470, 

2017 12 28 

Kaip vesti susirinkimus tėvams, 

kad jie norėtų juose dalyvauti?, 

6 val. 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

17-E-6786, 

2017 12 29 

 

 

 

 

 

 

Seminaras „Mokytojų ir 

mokinių emocinės 

KTU Nr. V24-1231-

438, 
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6. 

 

Volungėnaitė 

Jurgita 

 

 

psichologė 

kompetencijos ugdymas“,  8 

valandos. 

2017-04-12 

Pasirengimo pastebėti 

savižudybės pavojų mokymai 

„Kad visi būtų pasirengę 

pastebėti savižudybės pavojų“, 4 

valandos. 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

2017-10-20 

Seminaras: „Emocijų dizainas 

ugdyme“, 6 valandos. 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Nr. KP-0547, 

2017-12-28 

 

 

7. 

 

 

Butkevičienė Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialinė 

pedagogė 

 

 

 

 

Ankstyvosios prevencijos 

programa: „Įveikiame kartu“, 6 

valandos. 

Ugdymo plėtotės 

centras ir 

VŠĮ“VAIKO 

LABUI“ 

Nr. 6546, 

2017-10-27 

Seminaras: „Emocijų dizainas 

ugdyme“, 6 valandos. 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Nr. KP-05471, 

2017-12-28 

Seminaras: „Kaip vesti 

susirinkimus tėvams, kad jie 

norėtų juose dalyvauti?“, 6 

valandos. 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

 

Nr.17-E-6788, 

2017-12-28 

 

 

8. 

 

 

Surgėlienė Jurgita 

 

 

spec. 

pedagogė, 

logopedė 

Seminaras „Edukacinių 

integruotų programų taikymas 

daugiakultūrinėje aplinkoje“, 8 

valandos. 

Kauno jaunųjų 

turistų centras 

 

Nr. 17-4-285, 

2017-10-07 

Respublikinė konferencija 

„Naujos kartos forumas: 

atradimų pamokos nuo I 

klasės“, 6 valandos. 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

Nr. 17-E-4888, 

2017-11-03 

Seminaras: „Emocijų dizainas 

ugdyme“, 6 valandos. 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Nr. KP-0500, 

2017-12-28 

Seminaras: „Kaip vesti 

susirinkimus tėvams, kad jie 

norėtų juose dalyvauti?“, 6 

valandos. 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

 

Nr.17-E-6787, 

2017-12-28 

 

 

9. 

 

 

Suchodelskė Janina 

 

 

raštinės 

vadovė 

Seminaras „Darbo teisės 

aspektai darbo santykiuose, jų 

aktualijos ir naujovės“, 4 

valandos. 

UAB „VR 

Trading“ 

17-06/098, 

2017-06-22 

Seminaras „Dokumentų 

rengimo ir tvarkymo švietimo 

įstaigose aktualijos“, 8 

valandos. 

KPKC GA-2017 – 

0775, 

2017-09-18 

Seminaras „Privalomų darbo 

tvarkų ir darbo sutarčių 

rengimas: naujojo darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų 

reikalavimų taikymas nuo 2017 

m. liepos 1 d.“, 6 valandos. 

KPKC LV-2017 –1519, 

2017-12-01 

Kursų „Mokyklos vadybos 

pagrindai“ I sesija, 32 valandos. 

KPKC VB-201 – 1360, 

2017-10-26 

Kursų „Mokyklos vadybos 

pagrindai“ II sesija, 32 

valandos. 

KPKC VB-2017 –

1582, 

2017-11-16 

10.  mokytojai Kvalifikavosi visi (iš viso 3013 

val.), vidutiniškai per metus po 

50,2 akademines valandas 

(Mokytojų ir mokinių emocinės 

kompetencijos ugdymas, 

Šiuolaikinė mokymo(si) 

aplinka, Emocijų dizainas 

ugdyme, Kaip vesti 

KPKC, 

Kauno rajono 

Švietimo centras, 

KTU, UAB 

„Šviesa“ mokymo 

centras  ir kt. 
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susirinkimus tėvams, kad jie 

norėtų juose dalyvauti? ir kt.). 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 
 

 

V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, € 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 
1 270 219 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 069 104 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 818 196 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 250 908 

2.2 Prekės ir paslaugos  201 115 

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) 159 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 907 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 400 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai Suma, € 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 781 402  

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos) 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 244 892  

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 495 108 Mokyklos stadiono 

rekonstrukcijos darbai 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

23 932  

1.1.4.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 17 470 Mokinių pavėžėjimas 

2. Valstybės biudžeto lėšos  967 634  

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias programas 

skiriamos) 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (MK) 947 534  

2.1.2. Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti 18 700  

2.1.3. Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 1 400  

3. Fondų lėšos  

(Nurodyti tikslius pavadinimus)  
40 130  

3.1.  ES Erasmus+ 40 130  

4. Kitos lėšos 

(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

  

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, 

turinčiai  paramos gavėjo statusą 
5 197  

6. Parama  1 953  

 Iš viso 1 796 316  

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos  

23 932 
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2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 19 607 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 65 590 

2.2.1.1.1.11 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

18 734 

2.2.1.1.1.14 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

12 000 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 3 397 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3 488 

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 43 003 

  Šildymas 27 080 

  Elektros energija 12 848 

  Vanduo 592 

  Šiukšlių išvežimas 2 483 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 33 830 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos) 17 470 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais 2 000 

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

510 938 

3.1 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai 495 108 

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 10 205 

3.1.2.1.1.2 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

5 625 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  
Iš viso (2 + 3) 

 

1 800 627 

  

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. Mokyklos pastatas, Vėtrungės g. 1. LT-48135, 

Kaunas 

1 692187/388032 Patikėjimo teise nuo 

1985m. 

2. Žemė (kadastro Nr. 4400-1515-4120, Vėtrungės 

g. 1, LT-48135, Kaunas 

2,7233ha 1 945 303 Panaudos teise nuo 

2009m. 

3. Kiti statiniai  1 12063  

4. Kitos mašinos ir įrengimai 1 12656  

5. Kompiuterinė įranga 1 1393  

6. Kitos biuro įrangos įsigijimas 1 547  

7. Nebaigta statyba (stadiono rekonstrukcija) 1 495108  

  Viso: 883266  

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 
Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 
Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

Išlaidos kitoms 

išmokoms 
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(iš viso, €  už 

ataskaitinius metus) 

(iš viso, €  už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorius 23531 1024 

2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 52892 2469 

3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 12176 950 

 Iš viso 88599 4443 

 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: Sigitas Alubauskas, 1995-03-14  

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

VVPI, 1977 metai, fizikos mokytojas, VPU, 1996 metai, vokiečių kalbos mokytojas, KTU, 2004 metai, vadybos ir verslo 

administravimo magistras. 

8.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

Eil. 

Nr. 
 

Išlaidos darbo užmokesčiui  

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

(iš viso, €  už ataskaitinius metus) 

1 Direktorius 23531 1024 

 

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 
 

 

(Pildoma, jei buvo atlikta patikrinimų) 

 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai ✓  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 
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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 

1 tikslas 

Pagerinti progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos (I dalies) mokinių mokymosi pasiekimus 
 

Pradinio ugdymo programą baigsiančių mokinių 

pasiekimai bus įvertinti: aukštesniam lygiui – 20 % 

mokinių, pagrindiniam –54 % mokinių. 

 

Pagrindinio ugdymo programą (I dalies) baigsiančių 

mokinių pasiekimai bus įvertinti: aukštesniam lygiui – 11 

% mokinių, pagrindiniam – 46% mokinių. 

 

5–8 klasių lietuvių ir anglų k., matematikos olimpiadose 

užimtos ne žemesnės negu 12 vietos. 

 

 

 

Standartizuotų testų visų dalykų rezultatai bus: 

-antrokų – aukštesni nei Lietuvos didžiųjų miestų vidurkis; 

-ketvirtokų – aukštesni nei Lietuvos didžiųjų miestų 

vidurkis; 

-šeštokų – aukštesni nei Lietuvos didžiųjų miestų vidurkis; 

-aštuntokų – aukštesni nei Lietuvos didžiųjų 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programą baigusių mokinių 

pasiekimai įvertinti: aukštesniam lygiui – 24,2 % 

mokinių, pagrindiniam – 47,4 % mokinių. 

 

Pagrindinio ugdymo programą (I dalies) baigusių 

mokinių pasiekimai įvertinti: aukštesniam lygiui – 6,9 

% mokinių, pagrindiniam – 37,9 % mokinių. 

 

5–8 klasių olimpiados: 

lietuvių k. –14 vieta; 

anglų k. – 11 vieta; 

matematika – 7 vieta. 

 

2, 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų visų dalykų 

rezultatai yra aukštesni nei Lietuvos didžiųjų miestų 

vidurkis. 

2 tikslas 

Papildomai pritrauktomis nebiudžetinėmis ir MK lėšomis 

pagerinti edukacines aplinkas 

 

Suremontuota aktų salė, įsigyta modernesnė garso 

aparatūra iki 2017-12-01. 

 

Anglų k. ir gamtos dalyko integruoto mokymo priemonės  

2 kl. bus atrinktos ir įgytos iki 2017-09-01. 

 

 

 

Kėdės bus nupirktos iki 2017-09-01. 

 

 

 

 

 

Suremontuota aktų salė (atlikti numatyti darbai), 

įsigyta modernesnė garso aparatūra iki 2017-12-01. 

 

Anglų k. ir gamtos dalyko integruoto mokymo 

priemonės  2 kl. atrinktos ir įgytos iki 2017-11-16. 

Integruotai anglų k. ir gamtos dalyko bus mokoma tik 

II-ame 2017-2018 m. m. mokslo metų pusmetyje.   

 

Kėdės nupirktos iki 2017-11-06. 

 

3 tikslas 

Patobulinti mokytojų naujosios mokinių kartos ugdymo 

kompetencijas, reikalingas bendravimui, 

bendradarbiavimui bei darbui su mokiniais taikant naujas, 

inovatyvias mokymo(si) aplinkas bei skaitmeninį 

mokymo(si) turinį 
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50 % mokytojų naudos interaktyvią lentą, skaitmeninio 

turinio pamokas ir virtualias mokymo(si) aplinkas 

(2015–2016 m. m. 42% naudojo interaktyvią lentą, 37 

proc. – skaitmenines pamokas. 

 

 

2017 m atlikus Olweus apklausą rezultatai bus tokie: 

patyčias patirs ne daugiau kaip  15,3 proc. mokinių. 

(2016 m. patyčias patyrė 15,6 proc. mokinių). 

 

 

2017 metais stebėtų pamokų srities „Santykiai, tvarka, 

klasės valdymas“ įvertinimų vidurkis sieks 3,6 (2016 m. – 

3,48). 

 

2017 metais stebėtų pamokų srities „Mokymosi aplinka“ 

įvertinimų vidurkis sieks 3,8 (2016 m. – 3,72). 

 

55 % skaitmeninio turinio pamokas, EMA pratybas, e. 

knygas,  

48 % mokytojų naudojo interaktyvią lentą, 

interaktyvios apklausos tikrinimo pultelius, 13% 

mokytojų  - virtualias mokymosi aplinkas (ŠMA). 

 

2017 m. lapkričio mėn. atlikus mokinių Olweus 

apklausą rezultatai tokie: patyčias patiria 10,5 proc. 

mokinių. 

  

 

2017 metais stebėtų pamokų srities „Santykiai, tvarka, 

klasės valdymas“ įvertinimų vidurkis siekia  3,6. 

 

 

2017 metais stebėtų pamokų srities  

„Mokymosi aplinka“ įvertinimų vidurkis siekia  3,93. 

 

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 

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

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Mokyklos pastatas, Vėtrungės g. 1. 

LT-48135, Kaunas. 

 

6 995,00 

 

Būtinas pastato renovavimas, taupant energetinius 

išteklius ir vidaus patalpų remontas 

 

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

   Žemės panaudos sutartis sudaryta. Higienos pasas yra. Energetinis auditas atliktas ir investicinis projektas 

parengtas 2011 metais. Techninis projektas neparengtas, nes savivaldybė 2017 metais neskyrė  lėšų. 

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, € 
1 2 3 

EU A Healthy Dose of Social Media 18.570 

EU STEM- the key to sucess in young 

people‘s education 

25.670 

EU SUPEER!- Science. Utility. Practice. 

Experiment. Exploration. Result.  

25. 515 

 

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai 

1. Aplinkų, pritaikytų mokinių poilsiui, gerinimas. 

Finansavimo šaltinis 

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, 

€ 
1 2 3 4 

EU 1 1 18.570 

Iš viso 1 1 18.570 
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13.4.4. Planuojami vykdyti projektai 

Planuojama teikti paraiškas 3 ERASMUS+ projektams. Paraiškų pateikimo data – 2018 m. kovo 21 d., 12.00 

val. Briuselio laiku.  

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

(Nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

Per 2014–2016 metus: 

1. Ugdymo srityje: 

1.1. Vidutinis mokinių pažangumas  99,0 %. Per 3 metus kartoti kurso buvo palikti keturi mokiniai; 

1.2. 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai aukštesni negu šalies  didžiųjų šalies miestų; 

1.3. Vidutiniškai 7,24 % aštuntokų baigia pagrindinio ugdymo programos 1 dalį besimokydami aukštesniuoju 

lygiu, pagrindiniu lygiu –  40,6%  ; 

1.4. Būrelius mokykloje lanko vidutiniškai 59,8 % visų mokyklos mokinių; 

1.5. Praleistų ir nepateisintų pamokų 1 mokiniui per trejus metus vidurkis siekia 0,26 pamokos.  

1.6. Patyčių lygis dalyvaujant patyčių prevencijos programoje OLWEUS per  metus sumažėjo nuo 15,6 %  iki  

10,5 %. 2014 metais patyčių lygis buvo 26,7 %. 

2. Edukacinių aplinkų tobulinimo srityje: 

2.1. Visi mokykloje esantys kabinetai ir klasės aprūpinti kompiuterizuotomis mokytojo darbo vietomis su 

Multimedia projektoriais. 

2.2. Pamokų stebėjimo duomenimis beveik 100 % mokytojų pamokose taiko IT  (interaktyvią 

lentą/skaitmeninio turinio pamokas/ internetą). 

2.3. Mokyklos lėšomis įsigyta 1, savivaldybės lėšomis - 2 planšetinių kompiuterių klasės, 2 įkrovimo – 

saugojimo spintos, moderni garso stiprinimo sistema, nupirktos lietuvių k., matematikos ir pasaulio pažinimo, gamta ir 

žmogus skaitmeninės pratybos 3 – 5 klasei, mokytojai jas naudoja ugdymo procese. 

3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje: 

3.1. Mokytojai patobulino mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo, gabių mokinių ugdymo, mokinių 

asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, šiuolaikinės mokinių  kartos ugdymo, mokinių socialinės emocinės 

kompetencijos ugdymo kompetencijas. 

3.2. Visi (100%) mokytojų naudoja informacines technologijas pamokose.  

3.3. Pamokų stebėjimo duomenimis 55 % mokytojų naudoja skaitmeninio turinio, EMA pratybas, e. knygas, 

48 %  interaktyvią lentą, interaktyvios apklausos pultelius, 13 % mokytojų naudoja virtualias mokymosi aplinkas (ŠMA). 

4. Finansų ir ūkio valdymo srityje: 

4.1. 2016, 2017  metai baigti be įsiskolinimų (Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšos).  Direktoriaus 

pavaduotojams, mokytojams ir specialistams nustatyti maksimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai,  

4.2. Kasmet vidutiniškai pritraukiama po 24 455 € nebiudžetinių lėšų, apskaitomų kaip  spec. programos 

lėšos. 

4.3. Kasmet vidutiniškai surenkama paramos po 6491 € (2% GPM ir kita parama). 

4.4. Energetiniai resursai naudojami taupiai (neviršijami skirti limitai). 

4.5. Sukauptos nebiudžetinės lėšos panaudotos einamajam patalpų remontui, mokinių rūbų spintelėms, 
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kėdėms koridoriuose įsigyti,  kompiuterinės technikos atnaujinimui ir remontui. 

4.6. Nuosekliai vykdomi remonto darbai: pakeisti šviestuvai koridoriuose, atliktas 6 kabinetų remontas, aktų 

ir valgyklos salių remontas. 

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

 

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

metų įstaigos veiklos gerinimo 

Ugdymo srityje: 

1. Anglų k. mokymas nuo 1 klasės, anglų k. stovyklos organizavimas; 

2. Ugdymo planų sudarymas 5 klasių mokiniams, atsižvelgiant į poreikius; 

3. Pagalbos mokiniams stiprinimas: pamokos, skirtos konsultacijoms, dar vieno socialinio pedagogo, 2 

mokytojų padėjėjų, 0,5 specialiojo pedagogo etatų įvedimas, antrosios patyčių prevencijos programos „Įveikiame kartu“ 

įgyvendinimas; 

Bendruomeniškumo skatinimo srityje: 

1. Organizuota bendruomenės vakaronė; 

2. Organizuota bendruomenės sporto šventė; 

3. Organizuota bendruomenės talentų pagerbimo šventė. 

4. Mokinių tėvams sudaryta galimybė rytais išleisti vaikus prie mokyklos, organizavus judėjimą ratu. 

5. Mokinių tėvams sudaryta galimybė parkuoti automobilius mokyklos teritorijoje renginių metu (atvirų 

durų dienos, visuotiniai mokinių tėvų susirinkimai, įvairūs bendruomenės renginiai).   

Valdymo srityje: 

1. Progimnazijos elektroninės dokumentų valdymo sistemos tolimesnis naudojimas, derinant su 

KONTORA naudojimu; 

2. Vadovų funkcijų perskirstymas ir valdymo schemos koregavimas, naujų darbuotojų pareigybių aprašymų 

parengimas; 

3. Metinių užduočių nepedagoginiams darbuotojams iškėlimas ir jų veiklos vertinimas. 

Finansų ir ūkio valdymo srityje: 

1. Kito personalo (finansuojamo savivaldybės) funkcijų peržiūrėjimas,  darbo organizavimas  sumažinus 

etatus ir buhalterinę apskaitą perdavus Kauno biudžetinių įstaigų apskaitai; 

2. Vykdyta stadiono ir sporto aikštelių rekonstrukcijos priežiūra, reaguojant į faktines aplinkybės keistas 

projektas: įrengtas papildomai stadiono ir aikštelių drenažas, sintetinis pagrindas po treniruokliais, aptvertas stadionas. 

Įrengti informaciniai stendai stadiono ir sporto aikštelių lankytojams, stadiono ir aikštelių vaizdo stebėjimo sistema; 

3. Įsigytas mažasis traktorius su priedais teritorijos priežiūrai: sniego valymui, žolės pjovimui. 

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo 

         Ugdymo srityje: 

1. Naujo dalyko „IT ir robotika“ įvedimas į 1 klasės ugdymo planą ir tolimesnis tęstinis šio dalyko mokymas. 

2. Tolimesnis pagalbos mokiniams stiprinimas: trečio mokytojo padėjėjo ir 0,5 etato logopedo įvedimas. 

3.  Anglų k. stovyklų organizavimas 1 ir 2 klasių mokiniams (2018 m. birželis). 
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a. Bendruomeniškumo skatinimo srityje: 

4. Renginių bendruomenei organizavimas (sporto šventės, mokytojų ir mokinių tėvų vakaronė, talentų pagerbimo). 

5. Rekonstruoto stadiono ir sporto aikštelių iškilminga atidarymo šventė mokyklos ir  vietos bendruomenei (2018 

m. gegužė). 

6. Labdaros akcijų organizavimas (Lietuvos zoologijos sodui paremti; mokyklos socialiai remtiniems mokiniams 

paremti). 

a. Finansų ir ūkio valdymo srityje: 

7. Atlikti tyrimą sąnaudų aspektu perkant vidaus patalpų valymo ir priežiūros paslaugas ir priimti  sprendimą 

pirkti/nepirkti paslaugas nuo 2019-01-01. 

8. Išsiaiškinti lėšų poreikį bendro naudojimo vidaus aplinkų (koridoriai, patalpų durys ) remontui atlikti ir kreiptis 

į miesto savivaldybės administraciją dėl lėšų skyrimo (2018 m. balandis). 

9. Kreiptis į miesto savivaldybės administraciją dėl papildomų MK lėšų (iš suglaudintų 6 proc. lėšų) skyrimo 

lietuvių kalbos vadovėliams įsigyti (pasikeitus lietuvių k. programai būtina įsigyti naujus vadovėlius, o 

pastaruoju metu mokykloje labai padidėjo mokinių skaičius: 2018-2019 m. m. mokysis 150 penktokų, 155 

šeštokai, 127 septintokai ir 85 aštuntokai). Pagal 2018 metų MK sąmatą vadovėliams ir mokymo priemonėms 

įsigyti skirta 19 100 €, poreikis daugiau kaip 39 233,05 € (2018 m. balandis). 

10. Iš nebiudžetinių lėšų įsigyti 30 vnt. LEGO Wedo 2.0. konstruktorių ( robotikai) rinkinių 92018 m. birželis). 

11. Iš nebiudžetinių lėšų įsigyti 100 vnt. rūbų spintelių mokiniams (tiek padidės mokinių) (2018 m. rugpjūtis). 

12. Iš spec. programos lėšų atlikti 2 kabinetų remontą (2018 m. birželis). 

13. Iš spec. programos lėšų atlikti priesalio remontą (iki 2018 m. gruodžio 31 d.). 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

16.1.  Kaune  

Vaikų lopšeliai-darželiai: „Rasytė“, „Žingsnelis“, „Žvangutis“, „Šarkelė“. 

Pradinės mokyklos: Prano Mašioto, „Ryto“. 

Kitos mokyklos: Kazio Griniaus progimnazija, Milikonių pagrindinė, Jono Basanavičiaus gimnazija. 

Kiti: Moksleivių aplinkotyros centras, Lietuvos zoologijos sodas, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių filialas, Tautinės kultūros centras. 

16.2. Lietuvoje  

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, Raseinių rajono Šiluvos gimnazija.  

16.3. Užsienyje  

Liceul Teoretic „Dante Alighieri“, Bukareštas, Rumunija. 

Vidurinė mokykla „Vazrazhdane“, Ruse, Bulgarija. 

DES mokykla, Varkize, Graikija. 

Isabeyli ortaokulu, Nazilis, Turkija. 

Zespol Szkol Nr. 13, Koszalyn, Lenkija. 

Cavnic gimnazija, Cavnic, Rumunija. 

Smiltenes gimnazija, Smiltene, Latvija. 

Anaritas pradinė mokykla, Anaritas, Kipras.  
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Gesamtschule der Stadt Hemer, Hemeras, Vokietija. 

Gimnazija Nr. 3, Iraklionas, Kreta. 

Colegio Atlantico, Lisabona, Portugalija.  

Publiczna Szkola Podstawowa nr. 2 im. Hansa Christiana Andersena, Radomas, Lenkija.  

 

XVII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose 

ataskaitos skyriuose) 

Problemos: didelis mokinių skaičius, pastato renovacija: šiltinimas, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, 

apšvietimo sistemos, patalpų grindų dangos, durų keitimas. 

 

 

Įstaigos vadovas                         ____________                 __________________ 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 


