
KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS VADOVO 2016 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija apie mokyklą: 
1.1. Kauno r. Piliuonos gimnazija yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla (toliau – mokykla), turinti juridinio asmens teises, 
vykdanti: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 
Kodas:302831847 
Adresas: Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuona, T. Masiulio g. 4, LT-53193. 
El. paštas: piliuonosgimnazija@gmail.com 
Telefonas/faksas: (8-37) 56 88 45 
Internetinės svetainės adresas: www.piliuona.kaunas.lm.lt 
1.2. Mokyklos skyrius: 
Adresas: Kauno r., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, LT-53193. 
El. paštas: piliuonosgimnazija@gmail.com 
Telefonas: (8-37) 53 66 73  
 

2. 2016 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai 
2016 metais gimnazija išsikėlė du prioritetus:  
„Mokymosi pasiekimų gerinimas“ ir „Gimnazijos kultūra“. 
Nusistatė šiuos tikslus: 

1. Pamokos efektyvumas ir kokybė. 
2. Gimnazijos tradicijų formavimas. 

Suplanavo šiuos uždavinius: 
1. Tobulinti pamokos organizavimą atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. 
2. Skatinti mokinio motyvaciją mokytis pačiam ir atsakomybę už savo mokymąsi. 
3. Planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 
4. Sukurti gimnazijos tapatybės ženklus ir puoselėti gimnazijos savitumą. 
5. Ugdyti emocinį bendruomenės narių inteligentiškumą įtvirtinant deramo elgesio normas. 
6. Įgyvendinti pastato rekonstrukcijos projektą. 

 
KOMENTARAS:  
2016 metais gimnazijoje įvykę teigiami pokyčiai: netradicinės ir integruotos pamokos kėlė mokinių mokymosi motyvaciją ir skatino atsakomybę už 
savo mokymąsi; mokiniams, turintiems lankomumo ir mokymosi sunkumų, buvo sudaromi individualūs mokymosi planai sunkumams šalinti; 
gimnazijos uniformą dėvi administracija, dalis mokytojų, tai paskatino net 80 proc. mokinių mokyklinę uniformą dėvėti nuolatos; betarpiškas 
bendravimas su mokiniais gerino gimnazijos mikroklimatą; mokinių kūrybiniai darbai ir projektai puošė gimnazijos erdves. 
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3. Darbuotojai: 
3.1. Administracija 

Vadovo 
pareigybė 

 
Vardas, pavardė 

Etato 
užimtumas 

Vadybinė kvalifikacinė 
kategorija 

Vadybinis 
stažas 

Pedagoginis 
stažas 

Direktorius Dalia Vasauskienė 1 antroji 24 33 
Pavaduotojas ugdymui Lina Sutkevičienė 0,5 - 1 30 

Rūta Būtautė 0,5 - 12 15 
Pavaduotojas ūkio reikalams Virginija Kerdokienė 1 -   
 
3.2.Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 31 
       dirbančių pagrindinėse pareigose 23 
       dirbančių nepagrindinėse pareigose 8 
2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų: 25 
       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 0 
       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 5 
       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją 
20 

       neatestuotų pedagoginių darbuotojų  6 
3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 
       logopedai 1 0,75 
       psichologai 1 0,5 
       socialiniai pedagogai 1 0,5 
       specialieji pedagogai 1 0,25 
       sveikatos priežiūros specialistai 1 0,75 
       mokytojo padėjėjai 2 1 
4. Bibliotekininkų skaičius  1 
5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  
       iki 30 metų 3 
       nuo 31 iki 60 metų 26 
       nuo 61 iki 65 metų 2 
    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 0 
6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 47,6 
7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 8,2 
8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 24 
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*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 
 
3.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas 

Per kalendorinius metus atestuota 
pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokinio krepšelis (€) 

Vyr. mokytojai/ 
vyr. pagalbos 

mokiniui 
specialistai 

Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų 
pedagoginių 
darbuotojų 

kvalifikacijos 
kėlimui 
(iš viso) 

Išnaudota lėšų 
pedagoginių 
darbuotojų 

kvalifikacijos 
kėlimui (iš viso) 

Išnaudota 
lėšų 

kursams, 
seminarams 

ir kt. 

Išnaudota 
lėšų 

edukacinėms 
kelionėms 

Nepanaudota 
lėšų 

kvalifikacijos 
kėlimui 
(iš viso) 

Neišnaudotų 
kvalifikacijos 
kėlimui lėšų 

panaudojimas 

0 1 0 2100  900 650 250 1200 Perkelta į 
prekių eilutę 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS: 
Lyginant su 2015 metais pedagoginių darbuotojų sumažėjo (dėl optimizavimo programos), todėl padidėjo krūviai mokytojams, pedagoginių 

darbuotojų amžiaus vidurkis – 47,6.  
Gimnazijai trūksta geografijos mokytojo, nes į skelbiamus konkursus neatsiliepė nė vienas geografijos specialistas. 
Kvalifikacijai kelti pirmenybė teikiama mokytojams, įtrauktiems į atestacijos programą, kiti mokytojai kvalifikaciją kelia atsižvelgiant į gimnazijos 

veiklos plano prioritetus. Individualiai lankytų seminarų sklaida vyko metodinėse grupėse, metodinės tarybos susirinkimuose. Žinios, įgytos keliant 
pedagogų dalykinę kompetenciją, pagerino pamokų planavimą, organizavimą ir jų kokybę. 
 

4.Mokiniai: 
4.1.Mokinių ir klasių komplektų skaičius 

 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 
ugdymo grupė 

1-4  
klasės 

5-8  
klasės 

9-10 
klasės 

11-12 
klasės 

Mokyklos 
skyrius 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų skaičius 2 1 4 4 2 2 - 15 

Mokinių/vaikų skaičius   38 15 65 74 32 29 - 253 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
4.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 
Lopšelio 0 0 
Darželio 2 38 
Priešmokyklinio 1 15 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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4.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 
Lopšelio 0 
Darželio 0 
Priešmokyklinio 0 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
4.4. Mokinių pažangumas 

Klasių 
koncentras 

Mokinių 
skaičius 

Pažangumas 
(%) 

Mokosi labai gerai  
(9-10 balų) 

Mokosi nepatenkinamai 
(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 
pažymiais mokinių skaičius 

Kartojančių kursą 
mokinių skaičius 

1-4 64 100 10 0 0 0 
5-8  82 100 2 0 0 0 

9-10 35 96,5 1 1 0 1 
11-12 25 100 0 0 0 0 
Iš viso 206 99,13 13 1 0 1 

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
 
4.5. Mokinių pamokų lankomumas 

Klasių 
koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista 
pamokų 

Praleistų nepateisintų 
pamokų skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų 
skaičius, tenkantis vienam mokiniui 

per mokslo metus 
1-4 64 2813 145 2,3 
5-8  82 5809 1829 22,3 

9-10 35 6355 1654 47,3 
11-12 25 4386 1952 78,08 
Iš viso 206 19 363 5 580 27,08 

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
 
KOMENTARAS  
     Lyginant su 2015 metais bendras mokinių skaičius nežymiai sumažėjo (10 vaikų), 2015 metais baigusių abiturientų buvo 5 mokiniais daugiau nei 2016 
m., kiti mokiniai keitė mokyklą dėl gyvenamosios vietos pasikeitimo, išvykimo į užsienį, profesinio mokymosi pasirinkimo. Klasių / grupių skaičius išliko 
nepakitęs. Atsižvelgiant į esamų ikimokyklinio ugdymo grupių užpildomumą (100 proc.) ir pateiktų lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes prašymų gausą, 
tendencijos mažėti mokinių skaičiui nėra.  
     2015 ‒ 2016 m.m. pažangumas padidėjo 0,43 proc. ir siekė 99,13 proc. Dalykų mokytojai 2015 – 2016 m. m. dirbo kabinetuose su atnaujinta IKT 
įranga. Tai leido taikyti skaitmeninius mokymo(si) įrankius. Pamokų metu mokytojai naudojo virtualias aplinkas ir mokymo(si) svetaines, vedė 
netradicines ir integruotas pamokas. 
    Lyginant su 2015 metais iš viso praleistų pamokų skaičius padidėjo, tačiau praleistų nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo. 2015 metais praleistų 
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nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus, buvo 29,2 pamokų, o 2016 metais – 27,08.  
    Analizuojant pažangumo ir lankomumo duomenis akcentuotina, kad lankomumas lieka problemine sritimi, todėl šiuo metu vykdoma ir tobulinama 
mokinių skatinimo – drausminimo sistema, savanorystės principu įgyvendinamas pagalbos projektas „Mokinys – mokiniui, mokytojas – mokiniui“.  
 

5. Pagalbos mokiniui teikimas: 
5.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 

 Socialiai remtinų 
mokinių skaičius 

% Specialiųjų 
poreikių mokinių 

skaičius 

% Mokinių, turinčių kalbos 
ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

% Psichologinę pagalbą 
gaunančių mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 79 31 10 3,9 44 17,3 11 4,3 
Mokyklos skyriuje - - - - 17 43,5 - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

5.2. Mokinių vežimas 
 

 
Pavežamų 

mokinių skaičius 
(iš viso) ir % 

Turimų 
mokyklinių 

autobusų skaičius 

Pavežamų 
mokykliniais 

autobusais skaičius 

Pavežamų 
viešuoju 

visuomeniniu 
transportu 

mokinių skaičius 

Pavežamų 
privačiu 

transportu 
(tėvų, globėjų) 
vaikų skaičius 

Vieno 
mokinio 

vežiojimo 
kaina per 
mėnesį 

Bendra visų 
mokinių 

vežiojimo kaina 
(iš viso) per 

mėnesį skaičius % 

Mokykloje 138 54,3 2 101 37 0 12,45 1257,59 
Mokyklos 
skyriuje 

- - - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

5.3. Mokinių nemokamas maitinimas 
 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 
Mokykloje 79 31 
Mokyklos skyriuje 0 0 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
5.4. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos organizavimas  
Eil 
Nr.  

Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų  
vykdymas ir organizuoti renginiai 

Dalyvaujančių mokinių 
skaičius 

1. Dalyvavimas socialiniame projekte „Labdaros krautuvėlė KEROL‘e“ (2016-11-29 bendradarbiavimo sutartis). 12 
2. Dalyvavimas Erasmus+ KA2 Bendrojo ugdymo Strateginių partnerysčių projekte 

„Innovativeteachingmethodologyofhealthfriendlynutritiondevelopmentandpracticeinpre-primaryandprimaryeducation“, 
254 
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siekiant sveikatai palankios mitybos, valgymo kultūros ugdymo. 

3. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Nutieskime tiltus“. 221 
4. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Teptukas vietoj cigaretės“. 222 
5. Patyčių prevencijos programos „Olweus“ įgyvendinimas. 254 
6. Vasaros poilsio stovyklos organizavimas. 25 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba 
Eil. 
Nr. 

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės Dalyvaujančių mokinių 
skaičius 

1. Edukacinė išvyka į „Aukštųjų mokyklų mugę 2016“, vykusią Akademijos A. Stulginskio universitete 2016-01-28. 15 
2. Išvyka į „Knygų mugę“  Vilniuje  2016-02-04. 40 
3. „Kaziuko mugė“ Piliuonos gimnazijoje 2016-03-08. 1-8, I-IV kl.mokiniai 
4. „Žemės dienos atidarymo šventė“ Kadagių slėnyje, Arlaviškėse 2016-03-04. 17 
5. Seminaras- edukacinė veikla „Knygų menas“, „Batų siuvimas“, Bagotosios pagrindinėje mokykloje, Kazlų Rūdos 

seniūnijoje 2016-03-21. 
4 

6. Dalyvavimas renginyje „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ Garliavos  A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  2016-03-
30. 

3 

7. Dalyvavimas renginyje „Ugnis ‒ mūsų draugas ir priešas“ Kauno aviacijos mokykloje 2016-04-19. 13 
8. Išvyka į Vilniaus mokslo ir energetikos muziejų 2016-04-20. 17 
9. Kauno rajono mokinių konferencija „Mes informacinėje visuomenėje 2016“ KTU 2016-04-26. 2 
10.  Interpretuota pamoka  netradicinėje aplinkoje „Atliekų perdirbimas“ UAB „Kauno švaroje“ 2016-05-12. 17 
11. Projekto „Moksleiviai bendruomenei“ vykdymas Guogų piliakalnyje 2016-05-13. 41 
12. Išvyka į  V tarptautinę miškininkystės, biokuro ir miškų technikos parodą  „Baltijos miškai 2016“ Girionyse. 10 
13.  Pažintinė veikla „Rėdos ratu“ Piliuonos gimnazija 2016-05-30. 1-8, I-IV kl.mokiniai 
14.  Kauno VPK projekto „Svajonių mokykla“ sąskrydis Karmėlavos seniūnijoje, Pelenių kaime 2016-05-31. 17 
15. Dalyvavimas ir savanoriavimas renginyje „Skambantis Kadagių slėnis“2016-09-17. 30 
16. Kauno jaunimo festivalis „Noriu būti matomas 2016“ VŠĮ „Nemuno žiede“, Kačerginėje 2016-09-23. 17 
17. Išvyka į ispanų kalbos klubą VDU, Kaune 2016-09-28. 18 
18.  I-IV kl.  išvyka į Mokslų ir inovacijų forumą „Socialcode 2016“ VDU mokslų ir studijų centre, Kaune 2016-10-06. 13 
19. Ugdymo karjerai renginys A.Banionio ūkyje,  kepykloje „Straunas“, susipažinimui su profesijomis 2016-10-25. 21 
20. Viktorinos I etapas „Mokausi būti vairuotoju“ Piliuonos gimnazija 2016-11-07.  I-IV kl.mokiniai 
21. Edukacinis  renginys, II etapas „Tapk pilotu –penkiolikai minučių“  Lietuvos aviacijos muziejuje, Kaune  2016-11-09. 14 
22. Edukacinė pamoka „EuropeanRoboticsweek“ KTU 2016-11-25. 16 
23. Respublikinė paroda- konkursas „Žiemos puokštė“ ir Atvirų durų diena Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 

Girionyse, Kauno r. 2016-12-08. 
9 
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24. Ugdymo karjerai paskaita- susitikimas su Lietuvos  kariuomenės atstovais Piliuonos gimnazijoje 2016-12-23. I-IV kl.mokiniai 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

KOMENTARAS  
     2016 m. buvo organizuota vasaros poilsio stovykla (socialiai remtiniems mokiniams) (rugpjūčio mėnesį), kuri leido šiems vaikams patenkinti 
pažinimo, bendravimo ir kultūrinio tobulėjimo įgūdžius. 
     2016 m. dalyvauta patyčių prevencijos programoje „Olweus“, kurios metu gimnazijos bendruomenė išmoko atpažinti patyčias, vienodai į jas reaguoti ir 
užkirsti joms kelią.  
     Ugdymas karjerai integruojamas į mokomųjų dalykų turinį. Organizuojamos pamokos netradicinėje aplinkoje, kurios tiesiogiai atspindi programos 
„Ugdymo karjerai“ tikslus. Neformaliajam vaikų švietimui skirtos 2 val./sav. III-IV gimnazijos klasėse (būrelis „Renkuosi profesiją“). 
     Analizuojant mokinių saugumo klausimą akcentuotina, kad gimnazijos mokytojai ir darbuotojai rūpinasi mokinių saugumu, o tėvų bendruomenė 
palaiko gimnazijos sprendimus. 
 

6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 
6.1. Brandos egzaminai 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  
skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo programą 
su pagyrimu, skaičius 

15 0 0 
 
6.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 
VBE pavadinimas 

 
Laikė VBE 

Įvertinimas balais  
VBE balų vidurkis 16 – 85 86 – 99 100 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 
1. Matematikos 6 6 100 0 0 0 0 32,2 
2. Lietuvių kalbos ir 
literatūros 

7 5 71 0 0 0 0 27 

3. Istorijos 4 4 100 0 0 0 0 26,3 
4. Biologijos 2 2 100 0 0 0 0 31 
5. Anglų kalbos 2 2 100 0 0 0 0 56 
 
6.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 

 
MBE pavadinimas 

 
Laikė MBE 

 
Išlaikė MBE 

8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio 
vidurkis Skaičius % 

1. Technologijų 11 11 10 91 8,9 
2. Lietuvių kalbos ir 
literatūros 

6 5 0 0 4 
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6.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 3 
Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 1 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose 1 
Mokosi kitų šalių mokyklose 0 
Dirba  10 
Nesimoko ir nedirba 0 
Kita  0 
 
6.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   
10 klasės mokinių  
skaičius mokslo 
metų pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 
patikrinime, skaičius   

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 
(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 
21 21 21 6,0 4,9 1  

(4,8 %) 
1  

(4,8 %) 
 
6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 Skaičius 
Mokosi gimnazijose 17 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose 4 
Dirba 0 
Nesimoko ir nedirba 0 
Kita  0 
 
6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 

Renginio pavadinimas  
 

Iš viso dalyvavusių 
mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 
I II III 

Mokyklos olimpiada 135    
Rajono olimpiada 2  1 1 
Respublikos olimpiada     
Tarptautinė olimpiada     
Rajono konkursas     
Respublikos konkursas 7 1   
Tarptautinis konkursas     
Rajono sportinės varžybos 7   2 
Respublikos sportinės varžybos     
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Tarptautinės sportinės varžybos     
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
KOMENTARAS 
    2016 metais 91 proc. abiturientų išlaikė valstybinius brandos egzaminus (2 mokiniai neišlaikė valstybinio lietuvių kalbos egzamino). VBE balo vidurkis 
2016 metais yra 34,5 ir yra nežymiai didesnis nei 2015 metais. 
     Gimnazijoje organizuojamas ugdymas karjerai, mokiniai supažindinami su įvairiomis profesijomis. 2016 m. 10 abiturientų baigę gimnaziją įsiliejo į 
darbo rinką. Sėkme laikome tai, kad kiekvienais metais apie 85 proc. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, tęsia mokslus gimnazijoje. 
     Šiuo metu gimnazija neturi sporto salės, todėl laikome dideliu pasiekimu laimėjimus sportinėse varžybose.  
     2016 metais mokiniai sėkmingai atstovavo gimnaziją rajono olimpiadose ir konkursuose: 
     Matas Masalskis III vieta rajono matematikos olimpiadoje, 
     Titas Laurinaitis II vieta rajono biologijos olimpiadoje. 
     Respublikiniame konkursuose „Olimpis“ (lietuvių kalba) Gabija Mudričenko užėmė I vietą. 
     Rajono stalo teniso varžybose III vietą iškovojo A. Banionis ir T. Kubelevičius; rajono šaškių varžybose III vietą iškovojo L. Žiūra, K. Žiūraitė, T. 
Laurinaitis, A. Banionis. 
 

7. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 
7.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 
 1-4 kl.  

 
5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Išviso 

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso 8 8 5 6 27 
Iš viso panaudota valandų 8 8 5 6 27 
Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus lankančių mokinių 
skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 

55 27.2% 40 20% 22 11% 22 11% 139 69,2% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius - - 
- - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 
 
7.2.Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose  

 
Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių 

mokinių skaičius  

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir 
lankančių neformaliojo švietimo įstaigas 

Kauno mieste (ar kituose miestuose),skaičius 
Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 
Dziudo ir 

jojimo sporto 
mokykla 

Mokinių 
skaičius 

Neformaliojo švietimo mokyklos 
pavadinimas 

Garliavos meno 
mokykla 

Babtai 
(filialas) 

Raudondvaris 
(filialas) 

Vilkija 
(filialas) 
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Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė   1 Kauno m. gimnastikos klubas 

„FORTŪNA“ 
3        2 1 Kauno m. krepšinio mokykla 

„AISČIAI“ 
         1 Kauno m. Šančių sporto 

sveikatingumo centras 
         1 Kauno m. sporto klubas 

„DANAS“ 
         1 Prienų r. Prienų sporto mokykla 
         1 Kauno m. sporto mokykla 

„PERKŪNAS“ 
         2 Kauno m. Sabonio sporto centras 
         2 Kauno m. Centro sporto mokykla 
         1 VDU Informatikos fakultetas 

„ROBOTIKOS AKADEMIJA“ 
         1 Kauno m. II-oji sporto mokykla 
         1 Kauno m. baleto mokykla 

„ELLĖ“ 
         1 Kauno m. dziudo klubas 

„DANAS“ 
         4 Kauno m. šokių studija 

„BASSE“ 
         1 Kauno m. šokių studija 

„ME GUSTA“ 
         1 Kauno m. Aleksandro 

Kačenausko muzikos mokykla 
         1 Kauno m. šokių studija 

„ATSPINDYS“ 
         3 Kauno m. krepšinio mokykla 

„TORNADO“ 
         1 Kauno m. „VILKO 

KARTODROMAS“ 
         1 Kauno m. vaikų ir jaunimo regbio 

klubas „ĄŽUOLAS“ 
         1 Kauno m. muzikos mokykla 

„YAMAHA“ 
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         1 Kauno karate kyokushin sporto 

klubas „KOBUSHI“ 
3        2 28  

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
KOMENTARAS 
     2016 metais neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus lankančių mokinių buvo 69,2 proc. (t.y. 11,4 proc. daugiau nei 2015 m.) 
    Dėl sporto salės neturėjimo gimnazija negali patenkinti mokinių sportinio ir fizinio aktyvumo poreikio. 2016 metais Kauno mieste sportinės 
pakraipos neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankė 3 kartus daugiau mokinių nei 2015 m.  
    Vienas iš tradicinių gimnazijos renginių – „Rėdos ratu“, kurio tikslas pristatyti neformalaus vaikų švietimo (būrelių) veiklas ir rezultatus. Taip 
mokiniai susipažįsta su gimnazijoje veikiančiais būreliais, mato jų veiklas ir gali rinktis. Būrelių veiklai panaudojamos visos turimos erdvės.  
 

8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

Platusis veiklos kokybės 
įsivertinimas 

Giluminis veiklos kokybės 
įsivertinimas 

Išskirtos stipriosios 
mokyklos veiklos pusės 

Išskirtos tobulintinos veiklos 
sritys 

Įsivertinimo duomenų 
panaudojimas, tobulinant 

mokyklos veiklą 
- 1.1 tema „Asmenybės 

branda“ rodiklis  1.1.1 
„Asmenybės tapsmas“. 

Mokiniai geba vadovauti 
savo mokymuisi, moka 
dirbti grupėje ir atlieka 

užduotis žingsnis po 
žingsnio. 

Mokytojai su mokiniais 
elgiasi pagarbiai ir 

geranoriškai, jiems svarbu, 
kad mokiniams gerai sektųsi, 
retai pasitaiko menkinančių 
atsiliepimų apie mokinius. 
Mokytojai jaučia bendrą 
atsakomybę už mokyklos 

bendrabūvį ir kelia 
mokiniams aukštus ir 
deramus lūkesčius. 

Dirbant grupėse, mokiniams 
pateikti aiškius 

į(si)vertinimo kriterijus, 
kurie parodytų tikrąjį jų 

kompetencijų lygį. 
 

Mokytojams 
rekomenduojama padėti 
mokiniams suprasti, kaip 

planuoti savo laiką ir 
sudaryti darbo planą, kad jo 
ugdymo(si) rezultatai gerėtų. 

 
 

Dalyvauti seminaruose apie 
mokytojų ir mokinių 
tarpusavio santykius, 
diskutuoti apie juos 

mokytojų kolektyve ir 
sąmoningai juos formuoti. 
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9. Mokyklos bendradarbiavimo ir partnerystės valdymas 
 
9.1.Mokykloje vykdomi savivaldybės, respublikos ir Europos Sąjungos finansuojami investiciniai projektai 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas (nurodyti, pagal kokią 
programą vykdomas projektas, sutarties Nr. ir datą),  

Projekto 
lygmuo  

(tarptautinis, 
respublikos, 

savivaldybės), 
projekto 
trukmė 

Projekto tikslas 
(nurodomas 

koordinatorius,  partneriai) 

Gautas finansavimas (EUR) Pastabos 

Savivaldybės 
lėšos 

Valstybės 
lėšos 

ES 
lėšos 

Kitos 
lėšos 

1. Erasmus+ KA2 Bendrojo ugdymo Strateginių 
partnerysčių projektas 
„Innovativeteachingmethodologyofhealthfriendlynu
tritiondevelopmentandpracticeinpre-
primaryandprimaryeducation“. 

2016 Siekiama sveikatai 
palankios mitybos, 
valgymo kultūros 
ugdymo. 

- - - -  

2. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 
„Nutieskime tiltus“. 

Savivaldybės 
2016 

Bendradarbiaujant su 
mokiniais, pritaikyti 
gimnazijos edukacines 
aplinkas neformaliam ir 
efektyviam mokinių 
bendravimui. 

210 - - -  

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa „Teptukas vietoj 
cigaretės“. 

Savivaldybės 
2016 

Organizuoti vaikų 
užimtumą, kuris leistų 
skatinti kūrybinių bei 
sveikos gyvensenos 
įgūdžių ugdymą. 

130 - - -  

4. Patyčių prevencijos programos 
„Olweus“ įgyvendinimas. 

Respublikos 
2016 

Mokyti visą gimnazijos 
personalą atpažinti, 
pastebėti patyčias ir 
tinkamai į jas reaguoti taip 
siekiant mažinti patyčių ir 
kitokio asocialaus elgesio 
apraiškas. 
Koordinatorius: Daiva 
Šabūnienė 

- - - -  

5. Vasaros poilsio stovyklos organizavimas „Prie 
Nemuno vingio“. 

Savivaldybės 
2016 

Ugdyti vaikų bendravimo 
ir bendradarbiavimo 

100 - - -  
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įgūdžius, tarpusavio 
pagalbos, tolerancijos 
nuostatas organizuojant 
turiningą laisvalaikį 
vasaros atostogų metu. 

6. Vaikų mokymo plaukti programa, pagal Lietuvos 
plaukimo federacijos metodines 32 pamokų 
mokymo plaukti rekomendacijas. 

Savivaldybės 
2016 

3 klasės mokinių mokymo 
plaukti programa. 

540 - - -  

7. Tarptautinė emocijų ir elgesio sunkumų 
ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio 
draugai“. 

Respublikos 
2016 

Skirta mokinių socialinių 
ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų 
ugdymui. 

- - - -  

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS  
     Gimnazijos tėvų iniciatyva Piliuonos gimnazija įsitraukė į Erasmus+ KA2 Bendrojo ugdymo Strateginių partnerysčių projektą. Bendradarbiaujama su 
Piliuonos vietos bendruomene: vaikai vyksta į rajono renginius, V. Sakalauskienė dovanoja kasmetinę kelionę pradinių klasių mokiniams į kino teatrą, 
gimnazijos tarybos nario A. Banionio iniciatyva gimnazijoje organizuojami edukaciniai renginiai mokiniams ir vietos bendruomenei. 
     Dalyvavimas socializacijos, prevencijos, vasaros stovyklos projektuose sudaro galimybes mokiniams plėsti akiratį ir kryptingai leisti laisvalaikį. 
 

10. Finansų išteklių valdymas: 
 
10.1. Įsigytas turtas per metus 

 
Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones 
ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos užlėšas (EUR): 
ŠMM lėšas 
(programos, 
projektai) 

Mokinio 
krepšelio 

lėšas  

Biudžeto 
(aplinkos)  

lėšas   

 2 % 
lėšas  

Kitas labdaros 
ir paramos 

lėšas 

Pajamų iš 
nuomos ir kitų 

paslaugų  
Stacionarūs kompiuteriai (18 vnt.)  5199,90 744,03    
Monitoriai (19 vnt.)  1407,08 166,98    
Nešiojami kompiuteriai (1 vnt.)   456,05    
Pakabinami ekranai (6 vnt.)   547,38    
Vandens šildytuvas (1 vnt.)   91,70    
Lentyna su dviem durelėm (2 vnt.)   178,98    
Lentyna su durelėmis (1 vnt.)   65,16    
Drabužių spinta (1 vnt.)   54,74    
5 vietų drabužių spintelė su suoliuku (4 vnt.)   659,99    
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Trijų aukštų lova (1 vnt.)   164,00    
Sėdimas kampas (1 vnt.)   368,47    
Garso kolonėlės (16 vnt.)  447,99     
Garso kolonėlės muzikos kabinetui (1 vnt.)  315,00     
Multimedija (2 vnt.)  700,00     
Spalvotas kopijuoklis (1 vnt.)  1400,00     
Kompiuteriniai stalai (16 vnt.)  773,00     
Televizoriai (2 vnt.)  998,00     
Sekcija dailės kabinetui (1 vnt.)  182,29     
Molbertai (10 vnt.)  558,00     
Mokykliniai stalai (reguliuojamo aukščio dviviečiai) (10 vnt.)  690,00     
Mokykliniai stalai (reguliuojamo aukščio vienviečiai) (20 vnt.)  839,99     
Kėdės (16 vnt.)  312,00     
Tribūna (1 vnt.)  52,01     
Mediniai darbastaliai (4 vnt.)  1616,56     
Sporto prekės mokiniams  1540,60     
Mokymo prekės (muzikai)  256,50     
Patalynė darželiui   335,59    
Baldai darželiui   265,54    

Iš viso:  17288,92 4098,61    
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
10.2. Kompiuteriai,IT mokymo priemonės ir vadovėliai 

 Visų veikiančių 
mokykloje 

kompiuterių 
skaičius 

Interakty
vių lentų 
skaičius 

Daugialy-
pės terpės 
projektorių 

skaičius 

Planšeti
nių 

kompiu
terių 

skaičius 

Mokinio krepšelio 
lėšos, skirtos 

vadovėliams ir 
mokymo 

priemonėms įsigyti 
iš viso (EUR) 

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta 
vadovėlių ir mokymo priemonių 

(EUR) 

Vadovėliams ir 
mokymo 

priemonėms 
įsigyti panaudotų 

mokinio 
krepšelio lėšų 

dalis (%) 

Pinigų suma, 
už kurią 
nupirkta 

vadovėlių 

Pinigų suma, už 
kurią nupirkta 

mokymo 
priemonių  

Stacio
narių 

Nešioja
mų 

Mokykloje 
(su skyriumi) 

60 11 1 14 15 23511,58 2997,21 20514,37 6,6 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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10.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija  
Eil. 
Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 
Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos 

lėšos 
1. Lauko krepšinio aikštelės įrengimas su specialia danga 23198,12    

 

10.4. Gauta lėšų per metus 
 

 
Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio 
krepšelio 

Biudžeto 
(aplinkos) 

ŠMM  
(programos, 
projektai) 

 2 % lėšos Kitos labdaros ir 
paramos lėšos 

 

Įstaigos pajamos 
iš tėvų įnašų už 
vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš 
patalpų nuomos ir 

kitų paslaugų 
Iš viso 356100,11 230338,41 - 1200,35 - 8798,66 8299,13 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
10.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Lėšų suma per metus skiriama vienam 
mokiniui (EUR) 

(iš viso MK ir UA lėšos)  
Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1407,51 910,43 2317,94 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
10.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 
Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 3534,25 4894,37 + 1360,12 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS 
     2016 m. įkurtas naujas kalbų kabinetas, kuris aprūpintas 16 kompiuterizuotų darbo vietų su garso ir vaizdo technika. Savivaldybės lėšomis įrengta 
lauko krepšinio aikštelė su specialia danga. Antrus metus gaunamos 2 proc. lėšos yra taupomos siekiant jas panaudoti vaikų saugumo užtikrinimui. 
     2016 m. kreditinis įsiskolinimas padidėjo, kadangi buvo nesklandumų dėl šildymo sistemų. 
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11.Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

 

KOMENTARAS 
    2016-04-08 Kauno r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė J. Chudinskienė tikrino mokinių priėmimą į gimnaziją. Nustatyta, kad 
mokinių priėmimas organizuojamas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-356, patvirtintu tvarkos aprašu. 
Rekomenduojama patobulinti prašymo ir mokymosi sutarties formas. 
    2016-09-27 Kauno VMVT vyr. specialistai V. Aleksiūnienė, A. Lukšys ir Kauno r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ž. Narbutienė 
tikrino maitinimo organizavimą, maisto paruošimo patalpas, mitybos dokumentaciją. Patikrinimo akte Nr. 33 VMĮP – 6574 pažeidimų nenustatyta. 
 

12. Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai. 

 

Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų 
sprendimo būdai. 

KOMENTARAS 
     Gimnazijos metodinės tarybos ir metodinių grupių kuravimas siekiant 
geresnių ugdymo(si) rezultatų ir pažangos.  
     Edukacinių erdvių atnaujinimo inicijavimas ir įgyvendinimas (kalbų 
kabineto įkūrimas). 
     Gimnazijos tapatumo ženklų (vėliavos, herbo, himno) sukūrimas ir 
puoselėjimas.  
     Įsigyta IT įranga sudaro sąlygas mokytojams plėtoti kūrybišką ir 
inovatyvią veiklą. 
 

KOMENTARAS 
     Pedagogų (geografijos specialisto), norinčių dirbti Kauno rajone, stoka. 
Sprendimo būdas: geografijos dalyką dėsto pedagogas, turintis 17 metų 
geografijos dalyko dėstymo patirtį. 
     Visuotinių susirinkimų metu tėvai kelia gimnazijos rekonstrukcijos 
darbų klausimą. 
Sprendimo būdas: gimnazijos administracija atsako į bendruomenės 
keliamus klausimus ir naujausią informaciją apie gimnazijos pastato 
rekonstrukciją skelbia viešojoje erdvėje (gimnazijos internetinėje 
svetainėje).  
 

 
 
Direktorė            Dalia Vasauskienė 
(Vardas, pavardė, parašas)        


