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I DALIS 

 VADOVO ŽODIS  
 

2018 metai Piliuonos gimnazijai buvo išskirtiniai, nes vyko gimnazijos pastato renovacijos darbai, kurie pareikalavo įveikti naujus iššūkius. 
Ugdymo procesas organizuotas sėkmingai, mokytojai ir mokiniai dirbo kolegialiai, tėvų bendruomenė geranoriškai palaikė mokyklos iniciatyvas.  

2017–2018 m.m. gimnazijos pažangumas pakilo iki 98,23 % (2016–2017 m.m. pažangumas buvo 96 %). 
Buvo tobulinama mokinio asmeninės pažangos stebėjimo sistema, daug dėmesio skiriant mokinių skatinimui. Siekiant pozityvios motyvacijos 

buvo organizuojama mokinių edukacinė kelionė. Mokiniai buvo apdovanojami direktorės padėkomis ir paskatinimo dovanėlėmis, VGK padėkomis. 
Įgyvendinant saugios, sveikos ir motyvuojančios aplinkos tikslą, buvo suburta mokinių sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos grupė, kuri 

2018 metais įgyvendino sveikatingumo dienos projektą, organizavo aktyviąsias pertraukas, emocinius – socialinius užsiėmimus. Kauno rajono sveikatą 
stiprinančių mokyklų idėjų mugės „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ konkurse 11-18 metų amžiaus grupėje laimėjo II vietą. 

2018 metais direktoriaus iniciatyva buvo sėkmingai organizuotas pedagoginis ir psichologinis tėvų švietimas. Tėvams vyko trys užsiėmimai, 
kuriuos vedė kviestiniai lektoriai. Tėvų, dalyvaujančių susirinkimuose ir mokymuose, padidėjo 7 proc. 

Suaktyvėjo tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklas: tėvai vedė pamokas, dalyvavo priimant svarbius sprendimus, aktyviai prisidėjo prie 
gimnazijos persikraustymo darbų. 

Gimnazijos lankomumo rodikliai statistiškai reikšmingai nekito. Pateisintų pamokų 2018 metais buvo 4 % daugiau nei 2017 m.    
2018-2019 m.m. pradžioje įvestos naujos lankomumo stebėsenos priemonės: aktyvinamas klasių vadovų darbas, mažinami lankomumo 

stebėsenos terminai (vykdoma savaitinė lankomumo analizė), kurios, tikimasi duos teigiamų pokyčių. 
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II DALIS 
 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
2018 metais gimnazija išsikėlė du prioritetus: „Lyderystė“ ir „Gimnazijos kultūra“. 
Nustatyti tikslai: 
1. Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė. 
2. Gimnazijos tradicijų formavimas. 
Suplanuoti uždaviniai: 
1. Kurti ir įgyvendinti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje. 
2. Skatinti įgalinančią lyderystę. 
3. Gerinti pamokos kokybę organizuojant kokybišką, įtraukų, grįstą praktine veikla ugdymo procesą, siekiant geresnių mokymosi rezultatų. 
4. Ugdyti bendruomenės narių emocinį ir socialinį inteligentiškumą. 
5. Atnaujinti ir įrengti edukacines aplinkas, skirtas gimnazijos bendruomenės narių ugdymosi ir poilsio poreikiams tenkinti. 
2018 metais dėl vykstančių gimnazijos pastato renovacijos darbų turėjo daug iššūkių organizuodama ugdymo procesą: pamokos vyko pradinės 

mokyklos pastate, 1-4 klasių mokiniai buvo pavežami mokykliniais autobusais į Viršužiglio skyrių, maistas buvo ruošiamas ir transportuojamas iš 
Viršužiglio į Piliuoną. Tėvų ir mokytojų bendruomenės glaudžiai bendradarbiavo priimdamos sprendimus. Ugdymo procesas vyko sklandžiai. 2017–
2018 m.m. gimnazijos pažangumas pakilo iki 98,23 %.  

Dėl patalpų stokos ir sporto salės nebuvimo, žiemos laikotarpiu kūno kultūros pamokose mokiniai žaidė stalo žaidimus, vyko teorinės 
pamokos. Tai turėjo įtakos gimnazijos sporto pasiekimams. 

2018 metais jauna gimnazijos specialistė – prancūzų kalbos mokytoja Judita Jurkėnaitė buvo apdovanota Kauno rajono mero padėka. 
2018 m. rugsėjį priimti nauji 4 pedagogai įsiliejo į gimnazijos bendruomenę bei su naujomis idėjomis padeda formuoti gimnazijos kultūrą. 

 
1. Darbuotojai: 
1.1. Administracija 

 
Vadovo 

pareigybė 
 

Vardas, pavardė 
Etato 

užimtumas 
Vadybinis 

stažas 
Pedagoginis 

stažas 

Direktorius Dalia Vasauskienė 1 26 35 
Pavaduotojas ugdymui Aušra Gradickienė 0,5 1 4 

Rūta Būtautė 0,5 14 17 
Pavaduotojas ūkio reikalams Virginija Kerdokienė 1 - - 
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1.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 32 
       dirbančių pagrindinėse pareigose 23 
       dirbančių nepagrindinėse pareigose 9 
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 aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagoginių darbuotojų skaičius (su mokytojo 

kvalif. kat.) 
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 
       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 27 
       nuo 61 iki 65 metų 2 
    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 0 
6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 46,09 
7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 7,8 
8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 25 

*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 
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1.3. 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 

2 0 0 2100 1948 0 0 152 Perkelta į 
mokymo 

priemones 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

Lyginant su 2017 metais pedagoginių darbuotojų skaičius ir darbuotojų amžiaus vidurkis išliko nepakitęs. Visus dalykus dėsto savo srities 
specialistai, kurie į Piliuonos gimnaziją atvyksta iš Kauno miesto, Prienų ir Kauno rajonų. 2018 metais du pedagogai atestuoti vyr. mokytojo / vyr. 
auklėtojo kategorijoms. Kvalifikacijai kelti pirmenybė teikiama mokytojams, įtrauktiems į atestacijos programą, kiti mokytojai kvalifikaciją kelia 
atsižvelgiant į gimnazijos veiklos prioritetus. Individualiai lankytų seminarų sklaida vyko metodinėse grupėse, metodinės tarybos susirinkimuose, buvo 
organizuotas „Gerosios patirties sklaidos“ renginys. Tėvai aktyviau dalyvauja gimnazijos organizuojamuose susirinkimuose ir mokymuose. 

 
2. Mokiniai: 
2.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
 

 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo grupė 

Priešmokyklini
o 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 0 15 
Mokinių/vaikų skaičius   41 12 64 73 31 29 0 250 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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2.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 
Lopšelio 0 0 
Darželio 2 41 
Priešmokyklinio 1 12 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 
Lopšelio 0 
Darželio 12 
Priešmokyklinio 0 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
2.4. 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 72 100 14 0 0 0 
5-8  69 95,9 1 3 3 0 
9-10 34 97,0 0 1 0 1 

11-12 36 100 2 0 0 0 
Iš viso 211 98,23 17 4 3 1 

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
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2.5. 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 72 3 597 28 0,4 
5-8  69 5 717 1 257 18,2 
9-10 34 4 225 2 094 61,5 

11-12 36 6 168 2 354 65,4 
Iš viso 211 19 707 5 733 27,2 

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

Kelis pastaruosius metus mokinių skaičius gimnazijoje išlieka stabilus, stebimi nedideli skaičiaus svyravimai. Klasių / grupių skaičius išliko 
nepakitęs.  

Pateisintų pamokų 2018 metais buvo 4 % daugiau nei 2017 m. Nežymiai (nuo 25 iki 27) padidėjo nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis 
vienam mokiniui (dėl sudėtingos kelių šeimų situacijos ir kelių mokinių įsitraukimo į neigiamo elgesio apraiškas). 2018-2019 m.m. pradžioje įvestos 
naujos lankomumo kontrolės priemonės (aktyvinamas klasių vadovų darbas, mažinami lankomumo kontrolės terminai (vykdoma savaitinė lankomumo 
kontrolė), kurios tikimasi duos teigiamų pokyčių.  

Padaugėjo labai gerai besimokančių mokinių (17 mokinių), du iš jų mokosi III-IV gimn. klasėse. 
2017–2018 m.m. gimnazijos pažangumas pakilo iki 98,23 % (2016–2017 m.m. pažangumas buvo 96 %). 

 
3. Pagalbos mokiniui teikimas: 
3.1.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 62 24,8 % 12 4,8 % 44 17,6 % 28 11,2 % 
Mokyklos skyriuje - - - - 11 4,4 % - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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3.2. Mokinių nemokamas maitinimas 
 
 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 
Mokykloje 62 24,8 % 
Mokyklos skyriuje - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

2018 metais mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą sumažėjo 8 %.  
Gimnazijoje mokosi 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Jų ugdymas organizuojamas pasitelkiant pagalbos mokiniui 

specialistus ir mokytojo padėjėjus. Iš pokalbių su tėvais, pastebima, kad tėvai teigiamai vertina pagalbos mokiniui teikimą.  
 
4. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 
4.1. Brandos egzaminai 
 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  
skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo 
programą su pagyrimu, skaičius 

22 0 0 
 
4.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 
VBE pavadinimas 

 
Laikė VBE 

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

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 
1. Matematikos 10 8 100 % - - - - 34,8 
2. Lietuvių kalbos ir literatūros 13 13 100 % - - - - 33,2 
3. Geografijos 2 2 100 % - - - - 33,5 
4. Biologijos 5 5 100 % - - - - 39 
5. Anglų kalbos 14 11 79 % 3 21 % - - 63,7 
6. Istorijos 5 5 100 % - - - - 53,4 
7. Chemijos 1 1 100 % - - - - 52 
8. Fizikos 1 1 100 % - - - - 38 



8 
 

4.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 
 

 
MBE pavadinimas 

 
Laikė MBE 

 
Išlaikė MBE 

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

1. Technologijų 12 12 12 100 % 9,7 
2. Lietuvių kalbos ir literatūros 9 9 1 11 % 5,4 

 
4.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 
 
Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 4 
Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 2 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose 4 
Mokosi kitų šalių mokyklose 1 
Dirba  5 
Nesimoko ir nedirba 4 
Kita  2 
 
4.5. 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 
17 17 17 6,94 3,50 3 0 

 
4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 Skaičius 
Mokosi gimnazijose 14 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose 3 
Dirba 0 
Nesimoko ir nedirba 0 
Kita  0 
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4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
 

Renginio pavadinimas  
 

Iš viso dalyvavusių 
mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 
I II III 

Mokyklos olimpiada 159 16 8 6 
Rajono olimpiada 30  1 1 
Respublikos olimpiada -    
Tarptautinė olimpiada 59    
Rajono konkursas 17 1  1 
Respublikos konkursas 47 4 3  
Tarptautinis konkursas -    
Rajono sportinės varžybos 65    
Respublikos sportinės varžybos -    
Tarptautinės sportinės varžybos -    

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 22 abiturientai ir įgijo vidurinį išsilavinimą. 
Valstybiniame anglų kalbos egzamine trys abiturientai surinko daugiau nei 94 balus (K.Sinkevičiūtė – 94, E.Čikotaitė – 98, E.Buitkus – 99 

balus). 
Pagrindinio ugdymo programą baigė 17 mokinių, įgijo pagrindinį išsilavinimą 16 mokinių (94 %). 
NEC duomenimis 2018 m. lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) įvertinimo balo vidurkis 

buvo - 6,94 (4 vieta tarp Kauno rajono mokyklų). 
2018 metais aktyviau dalyvauta konkursuose ir olimpiadose. Kauno rajono olimpiadose dalyvavo 30 mokinių (pernai – 18), Edvardas Buitkus 

užėmė III vietą Respublikinėje istorijos olimpiadoje (rajono etape), Karolis Bingelis užėmė II vietą Respublikinėje fizikos olimpiadoje (rajono etape), 
Miglė Rugėnaitė užėmė II vietą Respublikiniame konkurse „Aš esu tautiškas“. 
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5. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 
5.1. 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 būrelius lankančių mokinių skaičius ir 
procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 

43 21% 27 13% 23 12% 21 10% 114 56% 

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

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

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių mokinių skaičius  Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir 
lankančių neformaliojo švietimo 

mokyklas  Kauno mieste (ar kituose 
miestuose), skaičius 

Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 
mokykla 

Dziudo ir 
jojimo 
sporto 

mokykla 

Garliavos meno 
mokykla 

Babtai 
(filialas) 

Raudondvaris 
(filialas) 

Vilkija 
(filialas) 

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 
2         36 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 

2018 metais neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus gimnazijoje lankė 56 % mokinių. Antrus metus iš eilės gimnazijos Maironiečiai organizavo  
labdaros akciją „Gerumo nebūna per daug“, kuriame dalyvavo Kauno miesto maironiečiai, Kauno savivaldybės globos namų auklėtiniai, gimnazijos 
bendruomenės nariai. 

Nuo 2018 m. rugsėjo veikia būrelis VAU (vaikų aktyvaus ugdymo), kuriame vaikai ugdomi iki darbo dienos pabaigos, užtikrinamas vaikų 
saugumas, užimtumas, ugdomi socialiniai ir emociniai vaikų įgūdžiai. 
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6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 
 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 
Platusis veiklos kokybės 
įsivertinimas 

4.8  Nuolatinis profesinis tobulėjimas.  
2.1 Ugdymo(-si) tikslai.  
2.5 Ugdymo(-si) organizavimas. 

3.4 Mokymasis ne mokykloje. 
3.2 Pastatas ir jo aplinka. 
4.3 Mokyklos savivalda. 

Giluminis veiklos kokybės 
įsivertinimas 
 

Rodiklis 3.4 Mokymasis ne mokykloje: 
 Gimnazija turi didelį sodą, po renovacijos atnaujintas 

kiemas.  
 Gimnazija įsikūrusi vaizdingoje vietovėje, kur yra 

galimybė organizuoti netradicines pamokas vietinėse 
įstaigose, gamtos apsuptyje (dalis pamokų vedamos 
parduotuvėje, bibliotekoje, Piliuonos apylinkėse. 

 Mokytojai ir mokiniai aplinkos keitimą vertina 
teigiamai, kaip galimybę praplėsti žinias, įgyti 
praktikos, pakelti motyvaciją.  

Rodiklis 3.4 Mokymasis ne mokykloje: 
 Trūksta laisvalaikio erdvių, laboratorijų.  
 Per mažai pamokų vyksta muziejuose, išvykose.  
 Mokytojai retai dalinasi patirtimi apie pamokas 

vedamas kitoje aplinkoje. 
 

 
2018 metais veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko platųjį ir giluminį veiklos kokybės įsivertinimus, išskyrė stipriąsias ir tobulintinas veiklos 

sritis, pateikė rekomendacijas. Remiantis šiomis rekomendacijomis buvo rengiamas 2019 metų gimnazijos veiklos planas. 
Mokytojai į 2019 m. planus įsitraukė daugiau veiklų ne klasėse (tiek mokyklos teritorijoje, tiek pamokų kitose aplinkose – apylinkėse, 

muziejuose, įstaigose ir t.t.). Besibaigianti renovacija leidžia kurti jaukias erdves pamokų vedimui ne klasėse, kuriamos jaukios erdvės gimnazijos holuose, 
sutvarkytas gimnazijos kiemas. 
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7. Finansų išteklių valdymas: 
7.1. Įsigytas turtas per metus 

 
Įsigyta priemonių, įrangos 

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

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

Mokinio 
krepšelio 

lėšas  

Biudžeto 
(aplinkos)  

lėšas   

 2 % 
lėšas  

Kitas 
labdaros ir 
paramos 

lėšas 

Pajamų iš 
nuomos ir 

kitų 
paslaugų  

Tėvų mokesčio už 
ugdymo sąlygų, 

edukacinių aplinkų 
gerinimą ir už 

priemones, skirtas 
vaikų pažinimo 

kompetencijai ugdyti  
Mokymo priemonės  
technologijų kabinetui (indai, kanceliarinės 
priemonės ir kt.) 

 1745,78      
 

Įrenginiai sporto salei (tinklai tinkliniui, futbolui 
ir tinkleliai krepšiniui, gimnastikos sienelės, 
suoleliai, krepšinio, futbolo kamuoliai, teniso 
raketės ir kamuoliukai, teniso stalas, vežimėlis 
kamuoliams, jogos kilimėliai, juostos mankštai ir 
kt.) 

 9898,80      

Mokymo priemonės muzikos kabinetui 
(mikrofonas, būgneliai, gitaros stygos, sceninis 
pianinas, midi klaviatūra, džembė, klasikinė ir 
akustinė gitaros, ukulėlė ir kt.) 

 2018,00      

Ugdymo priemonės priešmokyklinio ugdymo 
grupei (baldai ir žaislai) 

 944,90      

Baldai edukacinėms erdvėms (magnetinės lentos, 
lentynos) 
(spintelės) 

  
3109,00 
2901,68 

  
 

1545,07 

  
 

 

Baldai technologijų kabinetui (valgomasis 
komplektas, stalas su kėdėmis, spintelė) 

 3024,00      

Kanceliarinės, metodinės priemonės ugdymo 
reikmėms 

 1984,85      
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IT įranga 
(spausdintuvai 9 vnt., 
dokumentų naikintuvai 2 vnt., 
projektoriai 2 vnt., 
garso kolonėlės 12 vnt., 
nešiojami kompiuteriai 4 vnt., 
stacionarūs kompiuteriai 3 vnt.) 

 15300,57      

Įmonių civilinės atsakomybės draudimas    83,00    
Skalbimo paslaugos   412,30     
Kenkėjų naikinimas   166,00     
Patikros, įžeminimas   631,51     
Elektra   15178,92     
Vandens tiekimo paslaugos   3829,08     
Šiukšlių išvežimas   787,14     
Šildymas   41287,43     
Autobusiukų remontas, kuras   23849,20     
Aplinkos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas   186,50     
Prekės remonto darbams   2427,23     
Prekės higienai ir švarai užtikrinti   572,43     
Patalynė ikimok. ugd. grupėms   278,00     
Baldai   2075,15     
Kanceliarinės prekės      97,11 135,56 
Projektoriaus laikikliai      180,00  
Ūkinės prekės      85,33  
Ugdymo priemonės kompetencijoms ugdyti, 
žaislai 

      2766,12 

Iš viso:  40927,58 91680,89 1628,07  362,44 2901,68 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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7.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 

 Visų veikiančių 
mokykloje kompiuterių 

skaičius 

Interakty
vių lentų 
skaičius 

3D 
klasių 

skaičius 

Kalbų 
mokymo

(-si) 
laborator

ijos 
programi
nė įranga 

Daugialy 
pės 

terpės 
projektor

ių 
skaičius 

Mokinio krepšelio 
lėšos, skirtos 

vadovėliams ir 
mokymo 

priemonėms 
įsigyti iš viso 

(EUR) 

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta 
vadovėlių ir mokymo priemonių (EUR) 

 
Stacio
narių 

Nešioj
amų 

Planše 
tinių  

Pinigų suma, už 
kurią nupirkta 
vadovėlių ir 

dalis (%) 

Pinigų suma, už 
kurią nupirkta 

mokymo priemonių 
ir dalis (%) 

Mokykloje 
(su skyriumi) 

52 9 18 7 0 0 16 43 530,81 2 603,23 
6 (%) 

40 927,58 
94 (%) 

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

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

1. Atliktas eilinis pradinės mokyklos pastato remontas. 2427,23    
2. Mokyklinio ir geltonojo autobusų remontas 14926,70    

 
7.4. Gauta lėšų per metus 
 

 
 

 Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 
Mokinio 
krepšelio 

Biudžeto 
(aplinkos) 

ŠMM  
(programos, 
projektai) 

Tarptautinių 
programų ir 

projektų 
lėšos 

 2 % 
lėšos 

Kitos labdaros 
ir paramos 

lėšos 
 

Įstaigos pajamos 
iš tėvų įnašų už 
vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos 
ir kitų paslaugų (pvz. tėvų įnašų 
edukacinių aplinkų gerinimui) 

 397200 296301   807 0 11006 4227 
Iš viso: 709541 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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7.5. 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 

1900 1418 3318 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
7.6. Kreditinis įsiskolinimas 
 
 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 4038 3500 -538 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

Piliuonos gimnazija savo lėšomis prisidėjo prie gimnazijos pastato renovacijos darbų: įsigijo dalį baldų, persirengimo spinteles kūno kultūros 
kambariams, mokyklines daiktų saugojimo spinteles visiems mokiniams, sporto salės įrangą, IT įrangos. Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio ugdymo 
grupėse atnaujintos edukacinės erdvės. Tradiciškai 2018 m. rugsėjo mėnesį Piliuonos gimnazijos mokiniai buvo draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų 
(iš 2 proc. GPM lėšų).  

2018 gimnazijos pastato katilinės renovacijai išleista 99874,31 Eur. Už gimnazijos pastato renovaciją (iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto, 
valstybės biudžeto ir Europos sąjungos lėšų) apmokėta 1800700,95 Eur. 

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 metais sumažėjo.  
2006 m. mokyklinis autobusas Mercedes Benz Sprinter rida yra: 400 tūkstančių kilometrų. Per tris metus autobuso remontui išleista 13177,92 

Eur. Dėl didelių remonto sąnaudų gimnazija pritrūksta lėšų transporto išlaikymui. 
 
8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  
 

2018-01-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės D.Brazienė ir Ž.Narbutienė tikrino 
ugdymo patalpų parengimą persikėlimui, maisto paruošimo patalpų perkėlimą, gimnazijai pateikti siūlymai dėl pasiruošimo dirbti kitose patalpose. 

2018-02-23 Kauno VMVT vyr. specialistai: D.Grigalevičienė, V.Bajorinienė tikrino maisto ruošimą Viršužiglio skyriuje, gimnazijai pateiktas 
patikrinimo aktas Nr. 33VMĮP – 71. 

2018-05-28 Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės S.Pakalnienė ir J.Chudinskienė 
tikrino PUPP (lietuvių kalbos raštu) organizavimą. PUPP organizavime pažeidimų neužfiksuota. 
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III DALIS 
 KITA INFORMACIJA 

   
9. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles. 
                                                                                                        
1 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* 

Eil. 
Nr. 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 
6=1+2+3

+4+5 
1.1. Direktorė 16601,66 869,34    17471,00 
1.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11481,21 650,00    12131,21 
1.3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 7347,24     7347,24 

* neatskaičius mokesčių 
** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos 
 
2 lentelė. Reikšmingi sandoriai 

Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 
2.1.       
2.2.       
2.3.       
...       
     Iš viso  

* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 
** nurodomas juridinio asmens kodas 
*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 
**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 
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3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis  
 
 
 
* jei tai juridinis asmuo, nurodoma 
teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis 
asmuo – vardas ir pavardė 
** nurodomas juridinio asmens kodas 
*** nurodomas registras, kuriame 
kaupiami ir saugomi juridinio asmens 
duomenys 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 
***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 12.3 papunkčiu 
 
 
 
Direktorius       
                                                                                                                             ...........................................................................................   
                                                                                                                                                                                           (Vardas, pavardė, parašas)   
 

Eil. 
Nr. 

Susijusi šalis Sandorio 
objektas 

Suma, 
(Eur) 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 
pobūdis***** 

  

3.1        
3.2        
3.3        
...        
      Iš viso  


