
                                                                                                                             PRITARTA 
                                                                                                                                                                  Kauno rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                                                                                       2018 m.               d. sprendimu Nr. TS- 
 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS VADOVO 2017 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. 2017 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai 

2017 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. Tikslingai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 
4. Ugdyti bendruomenės narių emocinį ir socialinį inteligentiškumą. 
5. Atnaujinti ir įrengti edukacines aplinkas, skirtas gimnazijos bendruomenės narių ugdymosi ir poilsio poreikiams tenkinti. 
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KOMENTARAS  
Per 2017 metus daug dėmesio buvo skirta pamokos organizavimo tobulinimui: buvo organizuotos 6 atviros pamokos, 25 integruotos, 

61 netradicinė pamoka. Ugdymo procesas tapo įvairiapusiškesnis. 
Skatinant mokinių motyvaciją mokytis pačiam, buvo organizuojamos mokinių skatinimo priemonės: kelionė mokslo metų gale, 

mokinių sambūriai, padėkos, skatinimo – drausminimo taškų sistema. 
Bendruomenės narių emocinio ir socialinio inteligentiškumo ugdymui buvo įrengta „Emocijų lenta“, kurioje mokiniai galėjo reikšti 

savo emocijas, piešti ir t.t.  
2017 m. gimnazijoje sėkmingai prasidėjus pastato renovacijai, gimnazijos bendruomenė pozityviai priėmė vykstančius pokyčius, 

susitelkė bendram tikslo siekimui.  
 

3. Darbuotojai: 
3.1. Administracija 

Vadovo 
pareigybė 

 
Vardas, pavardė 

Etato 
užimtumas 

Vadybinė kvalifikacinė 
kategorija 

Vadybinis 
stažas 

Pedagoginis 
stažas 

Direktorius Dalia Vasauskienė 1 antroji 25 34 
Pavaduotojas ugdymui Aušra Gradickienė 0,5 - - 3 

 Rūta Būtautė 0,5 trečioji 13 16 
Pavaduotojas ūkio reikalams Virginija Kerdokienė 1 - - - 

 
3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 31 
       dirbančių pagrindinėse pareigose 22 
       dirbančių nepagrindinėse pareigose 9 
2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų: 24 
       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 1 
       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 4 
       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 19 
       neatestuotų pedagoginių darbuotojų  7 
3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 
       logopedai 1 0,75 
       psichologai 1 0,5 
       socialiniai pedagogai 2 1 
       specialieji pedagogai 1 0,25 
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       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 28 
       nuo 61 iki 65 metų 0 
    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 0 
6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 46,4 
7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 8,6 
8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 25 
*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 

Metodi-
ninkai 

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 

1 0 0 2000 1990,1 1990,1 0 9,90 Perkelta į 
mokymo 

priemones 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS  
Lyginant su 2016 metais pedagoginių darbuotojų skaičius išliko nepakitęs. Pajaunėjo pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis – 46,4 

(2016 m. buvo - 47,6) Nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios gimnazijoje visus dalykus dėsto savo srities specialistai, kurie į Piliuonos gimnaziją 
atvyksta iš Kauno miesto, Prienų ir Kauno rajonų. 

 2017 m. anglų kalbos mokytoja įgijo vyr. mokytojo kvalifikaciją. 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, buvo organizuotas „Gerosios patirties sklaidos“ renginys.  
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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   40 15 72 70 36 34 - 267 
* 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 40 
Priešmokyklinio 1 15 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
4.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 
Lopšelio 0 
Darželio 3 
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 66 98,3 12 1 0 1 
5-8  73 98,5 2 1 0 1 

9-10 29 98 1 1 0 1 
11-12 30 89 0 2 0 0 

Iš viso: 198 96 % 15 5 0 3 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
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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 66 3851 28 0,4 
5-8  73 6135 2342 32,1 

9-10 29 3508 968 33,3 
11-12 30 5542 2243 74,7 
Iš viso 198 19036 5581 28,1 

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
 
KOMENTARAS  

Lyginant su 2016 metais bendras mokinių skaičius nežymiai padidėjo (17 vaikų). 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. 

Lyginant su 2016 metais iš viso praleistų pamokų skaičius sumažėjo 2 procentais. Praleistų nepateisintų pamokų skaičius išliko 
nepakitęs. Analizuojant pažangumo ir lankomumo duomenis akcentuotina, kad lankomumas lieka problemine sritimi, todėl šiuo metu 
vykdoma ir tobulinama mokinių lankomumo stebėsena, mokinių skatinimo-drausminimo sistema. 

Dėl objektyvių priežasčių 2017 metais kartojančių kursą mokinių skaičius padidėjo (toks buvo vienos šeimos pageidavimas, kitų - 
išvykimas į užsienį). 

Gimnazijoje mokslo metų pabaigoje labai gerai mokėsi 15 mokinių. 12 iš jų mokėsi pradinio ugdymo koncentre. Ketvirtos klasės 
mokiniai mokslo metų pabaigoje susipažįsta su dalykų mokytojais, organizuojama Atvirų durų diena, kurios metu dalykų mokytojai veda 
pamokas, tačiau perėjimas į dalykinę sistemą turi didelės įtakos mokinių mokymosi rezultatams. 
 

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 74 32,5 % 11 4,8 % 50 22 % 32 14 % 
Mokyklos skyriuje - - - - 14 35 % - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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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 145 63,8 % 2 85 53 7 22,3 1180,1 
Mokyklos 
skyriuje 

- - - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

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

Skaičius % 
Mokykloje 74 32,5 
Mokyklos skyriuje - - 
* 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. Vasaros poilsio stovyklos „Prie Nemuno vingio ...“ organizavimas. 21 
2. Kauno rajono gamtamokslinio projekto „Moksleiviai – bendruomenei“ projektas „Savam krašte ir tvoros žydi“. 15 
3. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Nutieskime tiltus 2017“. 132 
4. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Psichoaktyviųjų medžiagų 

poveikis 12-16 metų paauglėms“. 
40 

5. ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas „Innovative teaching methodology of health friendly 
nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai 
palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-
KA201-023196). 

267 

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
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5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba 
Eil. 
Nr. 

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės Dalyvaujančių 
mokinių skaičius 

1.  2016 10 03 – Edukacinė programa zoologijos sode. 18 
2.  2016 09 22 – Edukacinė programa Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. 15 
3.  2016 09 28 – Išvyka į ispanų kalbos klubą, Vytauto Didžiojo universitete. 18 
4.  2016 09 29 – Edukacinės programos „Marių dugno lėlių teatras“ organizavimas.  
5.  2016 09 30 – KTU  „Santakos“ slėnyje I ir II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo socialiniame edukaciniame 

projekte „Mokiniai renka seimą. 
15 

6.  2016 10 06 – Mokslo ir inovacijų forumas „Social Code’16“. 11 
7.  2016 10 10 – Edukacinė išvyka Tautinės kultūros centre, Kaune. 10 
8.  2016 10 21 – Edukacinis renginys „Tapk pilotu penkiolikai minučių“. 20 
9.  2016 11 04 – Mokiniai lankėsi gyvūnų globos įstaigoje „Penkta koja“. 8 
10.  2016 11 15 – Edukacinė pamoka Anatomijos muziejuje. 16 
11.  2016 11 16 – Netradicinė interaktyvi akordeonininko M.Levickio pamoka. 15 
12.  2016 11 25 – Edukacinė programa Kauno technologijos universitete“European Robotics Week“. 13 
13.  2016 12 23 – Paskaita susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais. 42 
14.  2017 01 18 – Išvyka į „Aukštųjų mokyklų mugę“ Kaune. 11 
15.  2017 02 10 – Edukacinė programa Prienų krašto muziejuje „Duonos kelias iki stalo“. 13 
16.  2017 02 23 – “Knygų mugė“ Vilniuje. 47 
17.  2017 02 24 – Pamoka netradicinėje aplinkoje „Įvadas į chemijos pasaulį“ (Kauno tvirtovės VII forte). 15 
18.  2017 03 03 – “Moksleivių žinojimo apie Europos parlamentą“ konkursas. 52 
19.  2017 03 06 – Pamoka netradicinėje aplinkoje “Sveiki, sveiki”, Kauno laisvalaikio studijoje. 14 
20.  2017 03 20 – Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Susitikimas su Lietuvos kariuomenės majoru Deimantu 

Čyžiumi. 
42 

21.  2017 04 10 – Mokinių tarybos susitikimas su Kauno r. Meru, Savivaldybės administracija. 8 
22.  2017 04 28 – Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Susitikimas su „Delfi“ redaktore Monika Garbačiauskaite-

Budriene. 
52 

23.  2017 05 mėn. – Edukacinis projektas, skirtas Motiejaus Valančiaus atminimui įamžinti. 6 
24.  2017 05 16 – Edukacinė programa Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune. 14 
25.  2017 05 25 – Pažintinis kultūrinis renginys „Rėdos ratu“. 212 
26.  2017 05 22 – Renginys “Apjuoskime piliakalnį mokinių rankomis...“ Babtyno-Žemaitkiemio dvare. 5 
27.  2017 05 26 – Išvyka į Piliuonos medelyną. 15 
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28.  2017 05 26 – Pažintinė išvyka į A.Banionio ūkį. 15 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

KOMENTARAS  
2017 m. rugpjūčio mėnesį organizuota vasaros poilsio stovykla socialiai remtiniems mokiniams leido šiems vaikams patenkinti 

pažinimo, bendravimo ir kultūrinio tobulėjimo įgūdžius.  
Ugdymas karjerai integruojamas į mokomųjų dalykų turinį. Organizuojamos pamokos netradicinėse aplinkose. Iš neformaliajam 

vaikų švietimui skirtų valandų, profesiniam orientavimui ir informavimui skirtos 2 savaitinės valandos (būreliai „Renkuosi profesiją. Meno 
pasaulis“ ir „Renkuosi profesiją“). 

Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai rūpinasi mokinių saugumu, o tėvų bendruomenė palaiko gimnazijos sprendimus (aktyvus 
mokytojų, mokinių budėjimas; mokykliniuose autobusiukuose įmontuoti vaizdo registratoriai; pradinių klasių mokytojai palydi ir susodina 
mokinius į autobusiukus, prižiūri anksti į mokyklą atvykusius mokinius. 

2017 m. gimnazijoje mokosi 11 specialiųjų poreikių turinčių mokinių. Pirmoje klasėje mokosi net keli didelių specialiųjų poreikių 
turintys vaikai (autizmo spektro ir intelekto sutrikimai). Jų ugdymas organizuojamas pasitelkiant dviejų mokytojų padėjėjų, logopedo, 
socialinio pedagogo, psichologo, spec. pedagogo pagalbą. Pagalbos vaikui specialistai dirba su mokiniais individualiai, padeda atlikti 
mokytojo skirtas užduotis, konsultuoja mokinių tėvus. Į gimnaziją kviečiami Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, kurie 
bendradarbiauja su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas tolimesniam darbui. 
 

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 
9 1 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 5 4 80 1 20 0 0 54,4 
2. Lietuvių kalbos ir literatūros 5 4 80 0 0 0 0 37 
3. Informacinių technologijų 2 2 100 0 0 0 0 51 
4. Biologijos 4 4 100 0 0 0 0 39,8 
5. Anglų kalbos 5 4 80 1 20 0 0 68,4 
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6.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 
 

MBE pavadinimas 
 

Laikė MBE 
 

Išlaikė MBE 
8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio 

vidurkis Skaičius % 

1. Technologijų 5 5 4 80  9 
2. Lietuvių kalbos ir 
literatūros 

1 1 0 0 4 

 
6.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 3 
Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 3 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose  
Mokosi kitų šalių mokyklose  
Dirba   
Nesimoko ir nedirba 3 
Kita   
 
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 
9 9 9 6,3 6,8 1 

(11 %) 
4 

(44,4 %) 
 
6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 Skaičius 
Mokosi gimnazijose 9 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose - 
Dirba - 
Nesimoko ir nedirba - 
Kita  - 
  



10 

6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
Renginio pavadinimas  

 
Iš viso dalyvavusių 
mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 
I II III 

Mokyklos olimpiada 31    
Rajono olimpiada 18 1   
Respublikos olimpiada     
Tarptautinė olimpiada     
Rajono konkursas 15   1 
Respublikos konkursas 65 2 1  
Tarptautinis konkursas 8 1  1 
Rajono sportinės varžybos 42  2  
Respublikos sportinės varžybos     
Tarptautinės sportinės varžybos     
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
KOMENTARAS  

2017 metais 95 proc. abiturientų išlaikė valstybinius brandos egzaminus. VBE balo vidurkis 2017 metais (50,12) yra ženkliai 
didesnis už 2016 m. (34,5). 

Pagal 2017 metų PUPP (lietuvių kalbos) rezultatus gimnazija buvo 10 iš 19 Kauno rajono mokyklų. Pagal 2017 metų PUPP 
(matematikos) rezultatus gimnazija buvo 3 iš 19 Kauno rajono mokyklų. 

Gimnazija neturi sporto salės, todėl laimėjimus sportinėse varžybose laiko dideliu pasiekimu. 
2017 metais mokiniai sėkmingai atstovavo gimnaziją rajono olimpiadose ir konkursuose: Kauno r. matematikos olimpiadoje 

laimėta I vieta; Kauno r. smiginio ir stalo teniso varžybose laimėtos II vietos; Kauno r. konkurse „Mažieji talentai“ laimėta III vieta; 
Respublikiniame piešinių konkurse „Būk matomas“ laimėta I vieta; Respublikinėje parodoje – konkurse „Kalėdinė puokštė“ laimėta I vieta; 
Respublikiniame moksleivių tautinio kostiumo eskizo konkurse „Aš esu tautiškas“ laimėta II vieta; 8 klasės mokinė tapo tarptautinio 
epistolinio jaunimo rašinio konkurso laureate. 
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7. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 
7.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 
 1-4 kl.  

 
5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

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 

56 26% 39 18 % 20 10% 19 9 % 134 63 % 

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) 

    

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė     
3         1 Krašto apsaugos savanorių pajėgos 
         1 Kauno karate ir kyokushin sporto 

klubas „Kobushi“ 
         1 Sporto klubas „Dainralfas“ 
         3 Kauno m. „Vilko kartodromas“ 
         4 Kauno m. Sabonio sporto centras 
         2 Krepšinio mokykla „Tornado“ 
         3 Lietuvos Šaulių sąjunga 
         6 Kauno m. šokio studija „Me Gusta“ 
         1 Kauno m. sporto klubas „Savas“ 
         1 E. Špokaitės baleto mokykla 
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         3 Kauno m. sportinių šokių klubas 
„Svaja“ 

3         26  
Viso: 29 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
KOMENTARAS  

2017 metais neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus gimnazijoje lankė 63 % mokinių. Dėl sporto salės neturėjimo gimnazija negali 
pilnai patenkinti mokinių sportinio ir fizinio aktyvumo poreikio, todėl apie 10 % mokinių lanko neformaliojo švietimo įstaigas Kauno mieste. 
Nuo 2017 m. lietuvių kalbos mokytoja subūrė mokinius į „Maironiečių“ būrelį. Būrelio nariai organizavo labdaros akciją „Gerumo nebūna per 
daug“, Kalėdinį renginį, kuriame dalyvavo Kauno miesto maironiečiai, Kauno savivaldybės globos namų auklėtiniai, gimnazijos bendruomenės 
nariai, organizavo išvykas.  

Pradinio ugdymo koncentre organizuojami kūrybinės, meninės krypties būreliai, kurie savo veiklose taiko metodus, padedančius ugdyti 
mokinių socialines-emocines kompetencijas (parengtas spektaklis, kūrybiniai darbai).  

2017 metais lietuvių kalbos mokytojos dalyvavo Respublikinėje mokyklinių laikraščių konferencijoje „Mokyklos laikraštis rašo 
2017“ ir įgytas žinias pritaikė leidžiant gimnazijos laikraštį „Piliuoniukas“. 
 

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 
Rodikliai ir jų įverčiai 
Aukščiausios vertės: 
2.2.2. Ugdymo planai ir 
tvarkaraščiai - 3,4 
4.7.1. Kompetencija - 3,4 
4.8.2.Nuolatinis profesinis 
tobulėjimas - 3,3 
2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai - 3,3 
2.3.3. Orientavimasis į mokinių 
poreikius - 3,3 
Žemiausios vertės: 
3.2.2. Pastatas ir jo aplinka - 2,4 
2.9.2. Mokinių įsivertinimas - 2,7 

4 sritis „Lyderystė 
ir vadyba“ rodiklis  
4.2.2. „Lyderystė“. 

Stipriausias ryšys 
nustatytas tarp santykių 
su mokytojais ir 
sėkmingo mokymosi. 
Didėjant santykių su 
mokytojais rodikliams, 
didėja sėkmingo 
mokymosi rodikliai. Tai 
rodo, kad mokytojams 
labai svarbu siekti gerų 
santykių su mokiniais ir 
tai sekasi mūsų 
gimnazijoje. 

Silpniausiai įvertinta 
sritis – mokinių 
iniciatyvumas, 
kūrybiškumas, 
verslumas. Tai rodo, 
kad galbūt reikėtų 
ieškoti galimybių didinti 
mokinių savivertę. Taip 
pat tai gali rodyti 
mokinių socialinių 
kompetencijų trūkumą 
bei jų ugdymo poreikį. 
 

Inicijuoti ir / arba 
palaikyti mokykloje dialogą 
ugdymo ir mokymosi 
klausimais, domėtis, kaip 
vyksta ugdymo procesas 
klasėje. 

Organizuoti veiklas 
skatinančias mokinių ir 
mokinių tėvų įsitraukimą į 
gimnazijos gyvenimą, 
problemų sprendimą. 

Tiek formalių vadovų, 
tiek pedagogų nuolatinis 
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2.6.1. Mokymasis - 2,7 
4.2.2. Lyderystė - 2,7 
4.3.3. Mokyklos savivalda - 2,9 

kvalifikacijos kėlimas 
lyderystės srityje. 
 

 

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 data), 

Projekto 
lygmuo  

(tarptautinis, 
respublikos, 

savivaldybės), 
projekto 
trukmė 

Projekto tikslas 
(nurodomas 

koordinatorius,  
partneriai) 

Gautas finansavimas (EUR) Pastabos 

Savivaldy-
bės lėšos 

Valsty-
bės 

lėšos 

ES 
lėšos 

Kitos 
lėšos 

1. Erasmus+ KA2 Bendrojo ugdymo 
Strateginių partnerysčių projektas 
„Innovative teaching 
methodology of health friendly 
nutrition development and 
practice in pre-primary and 
primary education“. 

Tarptautinis 
2017 

 

Siekiama sveikatai 
palankios mitybos, 
valgymo kultūros 

ugdymo. 

- - - - Tėvų iniciatyva 
pasiūtas projektas, 

kurio metu 
gaunama metodinė 

medžiaga, 
organizuojamos 
sveikos mitybos 

pamokėlės.  
2. Vaikų ir jaunimo socializacijos 

programa „Nutieskime tiltus 
2017“. 

Savivaldybės 
2017 

Siekiama ugdyti mokinių 
tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo 
įgūdžius, puoselėjant 

vaikų 
bendražmogiškąsias 

vertybes. 

530 - - -  

3. Alkoholio, tabako ir kitų 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa 
„Psichoaktyviųjų medžiagų 
poveikis 12-16 metų paauglėms“. 
 

Savivaldybės 
2017 

Organizuojamas vaikų 
užimtumas, kuris skatina 

kūrybinių bei sveikos 
gyvensenos įgūdžių 

ugdymą. 

300 - - -  
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4. Vasaros poilsio stovyklos 
organizavimas „Prie Nemuno 
vingio“. 

Savivaldybės 
2017 

Ugdomi vaikų 
bendravimo ir 

bendradarbiavimo 
įgūdžiai, tarpusavio 

pagalbos, tolerancijos 
nuostatos organizuojant 

turiningą laisvalaikį 
vasaros atostogų metu. 

379,75 - - -  

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

Savivaldybės 
2017 

2 klasės mokinių 
mokymo plaukti 

programa. 

75 - - -  

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

Respublikos 
2017 

Skirta mokinių socialinių 
ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų 

ugdymui. 

- - - -  

7. Vaikų bendravimo ir problemų 
sprendimų gebėjimo ugdymo 
programa „Įveikiame kartu“. 

Respublikos 
2017 

Skirta gerinti vaikų 
bendrą emocinę 
savijautą, ugdyti 
pozityvius vaikų 

bendravimo ir problemų 
sprendimo gebėjimus. 

- - - -  

8. Kauno rajono gamtamokslinis 
projektas „Moksleiviai – 
bendruomenei“. Projektas 
„Savam krašte ir tvoros žydi“ 

Savivaldybės 
2017 

Skirta puoselėti vietos 
bendruomenės gamtinę 

aplinką. 

100      

9. Projektas „Piliuonos gimnazijos 
šiluminio punkto su karšto 
vandens ruošimu, trasų ir vidaus 
šildymo sistemų remontas“ 

Savivaldybės 
2017 

 28750,54      

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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KOMENTARAS  
Dalyvavimas socializacijos, prevencijos, vasaros stovyklos projektuose sudaro galimybes mokiniams plėsti akiratį ir kryptingai leisti 

laisvalaikį. Remiantis 2017 m. mokyklos veiklos kokybės giluminiu įsivertinimu buvo parengtas gimnazijos strateginis planas 2018–2020 
metams, kuriame numatyta kurti ir plėtoti mokymąsi paremiančią lyderystę. Bendradarbiaujama su Piliuonos vietos bendruomene: vaikai 
vyksta į rajono renginius, Taurakiemio seniūnijos seniūnaitė V.Sakalauskienė dovanoja kasmetinę kelionę pradinių klasių mokiniams į kino 
teatrą, gimnazijos tarybos nario A. Banionio ūkyje ir Piliuonos bibliotekoje vyksta netradicinės pamokos mokiniams. 
 

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 (1 vnt.)  350,0     
Monitoriai (1 vnt.)  129,5     
Nešiojami kompiuteriai (1 vnt.)  438,0     
Kompiuteris (7 vnt.)  2450,0     
Multimedija (5+1 vnt.)  1926,1 378,7    
Planšetinis kompiuteris (2 vnt.)   196,0    
Pakabinami ekranai (2 vnt.)  182,0     
Lazerinis spausdintuvas (1 vnt.)  83,4     
Spausdintuvas (1 vnt.)  185,0     
EDU2 šviesos staliuko komplektas (1 vnt.)  306,0     
Daugiafunkcinis įrenginys (3 vnt.)  545,7     
Belaidės garso kolonėlės (2+2 vnt.)  340,0 90,0    
Kilimas BELLA KIDS   162,0    
Lentyna D013   49,7    
Namelis sudedamas JM-802A (2 vnt.)   198,0    
Spintelė priemonėms (1 vnt.)   135,0    
Klasikinė knygų lentyna (1 vnt.)   72,0    
Mobilus dailės priemonių vežimėlis (1 vnt.)   87,0    
WIFI stiprintuvas (4 vnt.)  299,9     
Duomenų saugykla (1 vnt.)  400,0     



16 

USB atmintinė (5 vnt.)  39,9     
Garso kolonėlės (16 vnt.)  447,9     
Garso kolonėlės muzikos kabinetui (1 vnt.)  315,0     
Išorinis diskas (1 vnt.)  60,0     
Sporto prekės mokiniams (41 vnt.)  1386,3     
Mokymo prekės (muzikai) (23 vnt.)  445,0     
Mokymo priemonės įv.(teptukai, guašas, vašeliai, 
žirklės ir kt.)  (443 vnt.) 

 1275,6     

Mokymo prekės (fizikai) (80 vnt.)  781,1     
IMO-LEARN kubas ir jo priedai (24 vnt.)  5499,0     
Mikroskopas Bresser Junior (10 vnt.)  719,9     
Ninttendo Wii U 32 GB žaidimų konsolė su S 
platoon žaidimu (2 vnt.) 

 800,0     

3D spausdintuvas 3DSYSTEMS CUBE 3D printe 
Gen  3 Grey (1 vnt.) 

 518,0     

Balso sustiprinimo sprendimas PentaClass (1 vnt.)  1573,0     
13 LightHouse interaktyvios grindys (2 vnt.)  10000,0     
Interaktyvi sistema 13 87 (1 vnt.)  2249,0     
Interaktyvus priedėlis EBEAM EDGE Plus (1vnt.)  699,0     
Siurblys vandens MARINA (1 vnt.)   27,9    
Registratorius AUTO  U-DRIVE DUAL (2 vnt.)   132,8    
Šaldytuvas GBB59PZFZS (1 vnt.)   500,0    
Siurblys vandensZXM1B/40      192,7 

Iš viso:  34445,0 2029,3   192,7 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 Visų veikiančių 

mokykloje 
kompiuterių 

skaičius 

Interakty
vių lentų 
skaičius 

Daugialy-
pės terpės 
projektorių 

skaičius 

Planše-
tinių 

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) 

65 11 1 18 18 39783 4557 35226 100  % 

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

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

lėšos 
1. Šildymo punkto ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos remontas 29001 - - - 
2. Sporto aikštelė (iš mokyklos sąmatos) 19715 - - - 
 Iš viso: 48716 - - - 

 
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: 379678 285134  817,33 - 7537 10106 
Iš viso: 683272,33 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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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 

1519 1141 2660 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
10.6. Kreditinis įsiskolinimas 
 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  
Kreditinis įsiskolinimas iš viso 3964,01 3841,23 -122,78 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS 
2017 m. Piliuonos gimnazijos erdvės pritaikytos moksleivių poreikiams: įrengtas kalbų kabinetas, mokytojų kambarys perkeltas į 

kitas patalpas. Trečius metus gaunamos 2 proc. GPM lėšos yra taupomos. Už jas ketinama įsigyti trūkstamą virtuvės įrangą ir vaizdo 
registravimo kameras. Tradiciškai 2017 m. rugsėjo mėnesį Piliuonos gimnazijos mokiniai buvo draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų (iš 2 
proc. GPM lėšų). 

2017 m. kreditinis įsiskolinimas buvo padengtas, liko neatsiskaityta už paslaugas, kurių sąskaitos – faktūros gaunamos sausio mėnesį. 
2017 m. buvo atnaujinta šildymo sistema pradinių klasių pastate: išvedžioti nauji vamzdynai, pakeisti radiatoriai ir šildymo katilas, 

tačiau dėl laukiamo pastato rekonstrukcijos, dar nepajungtas šilto vandens tiekimas. 
2017-11-13 pradėta gimnazijos pastato rekonstrukcija, kuri vykdoma pagal suderintą grafiką. 

 

11. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  
 
KOMENTARAS 

2017-05-15 ŠMM, ŠKRPN RPAS vyr. specialistė Regina Vasiliauskienė tikrino technologijų mokyklinio brandos egzamino 
organizavimą. Nustatyta, kad egzaminas vyko vadovaujantis technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašu. 

2017-09-21 Kauno VMVT vyr. specialistai: Vilma Aleksiūnienė, Arūnas Lukšys tikrino valgyklos pasiruošimą mokslo metams, 
maisto patalpų būklę, mokyklai pateiktas patikrinimo aktas Nr. 33VMĮP – 1322 su pastabomis ir pasiūlymais. 

2017-10-11 Kauno VMVT vyr. specialistai Rimantas Vitkus, Gražina Kazakevičienė tikrino ikimokyklinės įstaigos maisto skyrių, 
mokyklai pateiktas patikrinimo aktas Nr. 33VMZP – 1448. 
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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.  
 Pedagogų kvalifikacijos kėlimo kuravimas. 
 Pedagoginio ir techninio personalo sėkmingas komplektavimas, 

metinių pokalbių organizavimas.  
 Atsakomybė už gimnazijos pastato rekonstrukcijos eigą. 
 

KOMENTARAS 
Problema: 

 Gimnazijos bendruomenės informavimas ir sutelkimas dėl 
rekonstrukcijos darbų eigos (persikraustymo į pradinės mokyklos 
patalpas, ugdymo organizavimo pasikeitimų). 
Sprendimo būdas:  

 Mokytojų bendruomenė, tėvų komitetai susirinkimų metu buvo 
supažindinti su ugdymo proceso perkėlimo į kitus pastatus eiga, 
kraustymusi, pasidalijimu darbais ir atsakomybėmis. 
 Bendradarbiaujant su mokinių tėvais buvo atlaisvintos patalpos 

pastato rekonstrukcijai, įrengtos klasės organizuoti ugdymo procesą. 
 
Problema: 
 Ugdymo proceso organizavimas persikėlus į kitas patalpas, 

priešmokyklinės gr., 1-3 kl. mokinių adaptacija kitose erdvėse.  
Sprendimo būdas:  

 Mokykliniai autobusiukai priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-3 
klasių mokinius nuveža į Viršužiglio skyrių. Po pamokų mokiniai 
pervežami į Piliuoną. 
 Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-3 klasių mokinių ugdymo 

procesas pradedama 8 val. 15 min. Organizuotas mokytojų budėjimas 
Viršužiglio skyriuje nuo 7 val. 00 min. 
 Dėl patalpų stygiaus laikinai 5-8, I-IV gimn. klasėse atsisakyta 

kabinetinės mokymo sistemos. 
 Pakoreguotas pagalbos mokiniui specialistų darbo grafikas. 

 
Problema: 
 Maitinimo organizavimas Viršužiglio skyriuje (priešmokyklinio 

ugdymo gr., 1-3 kl. mokiniams) ir maisto ruošimo patalpų įrengimas. 
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Sprendimo būdas:  
 Viršužiglio skyriaus laisvose patalpose įrengtos patalpos maisto 

ruošimui: įvestas vandentiekis, pajungtos nuotekos, atvesta elektra, 
pajungti maisto ruošimo įrengimai.  
 Bendradarbiaujant su Rokų mokykla-darželiu pasiskolinti 

maisto transportavimo termosai, kuriuose maistas tiekiamas Piliuonos 
gimnazijos mokiniams. 

 

 

 

 

 
 
 
Direktorius       
 .......................................................................   
                                          (Vardas, pavardė, parašas)        

 


