VIEŠOJI ĮSTAIGA PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA
_______________________________________________
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2017 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS
VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas:

Bitininkų g. 31, Kaunas

1.2. Telefono Nr.: 837 420400
1.3. El. pašto adresas: rastine@adamkausgimnazija.lt
1.4. Interneto svetainė: http://www.adamkausgimnazija.lt
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/ekologijosugdymas/
1.6. Įstaigos įsteigimo metai: 1930-06-01 (įregistravimo data 1995-04-03). 2009 m. kovo
19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-192 įstaiga pertvarkyta keičiant
savivaldybės biudžetinę įstaigą į viešąją įstaigą.
1.7. Įstaigos savininkas 1.8. Įstaigos dalininkai: gimnazijos dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė ir Vilkaviškio
vyskupijos kurija.
1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 57,92 Eur.
1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 57,92 Eur.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai) plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas mokiniams įgyjant specifinių savitų ekologijos ir
aplinkos technologijų

žinių bei įgūdžių, formuojant ekologijos sampratą, verslumo įgūdžius,

paremtus ekologijos, darnaus sanbūvio su aplinka principais, bei išugdant gebėjimus, kurie sudarytų
prielaidas sėkmingoms tęstinėms studijoms aukštosiose mokyklose ir suformuotų praktinius
ekoverslo kūrimo įgūdžius.
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2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: švietimas. Gimnazija vykdo priešmokyklinio ugdymo programą
bei pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas, įgyvendindama savitą pedagoginę
sistemą, t.y. Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratą.
2.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us)
2.3.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtintas bendrąsias programas, formuoja savito ugdymo turinį, taiko Ekologijos
ir aplinkos technologijų ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-379, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba
nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą;
2.3.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų
mokiniams;
2.3.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;
2.3.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius
tenkinančius programų modulius, skirtus užtikrinti ugdymo savitumą, plėsti ir gilinti žinias
ekologijos, gamtos mokslų ir aplinkos technologijų srityse;
2.3.5. rengia neformaliojo švietimo programas;
2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;
2.3.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų/rūpintojų) kultūrinį švietimą;
2.3.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę
pagalbą ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių
mokinių integruotą mokymą;
2.3.9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai;
2.3.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą ir brandos
egzaminus;
2.3.11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;
2.3.12. vykdo rūkymo, alkoholio ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją;
2.3.13. vykdo privalomojo mokymosi kontrolę;
2.3.14. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;
2.3.15. sudaro sąlygas mokiniams ugdyti pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje,
skatina mokinių organizacijų veiklą;
2.3.16. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus;
2.3.17. kuria gimnazijoje modernią informavimo sistemą;
2.3.18. kuria gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros centrą;
2.3.19. vykdo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
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2.3.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai,
gimnazijos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas atliekantys darbuotojai, kiti
administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir gimnazijos partneriai;
2.3.21. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia
gimnazijos vaiko gerovės komisiją ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą,
saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas;
2.3.22. mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) pageidavimu teikia apmokamas papildomas
paslaugas (pailgintos dienos grupes, popamokinę mokinių priežiūrą, studijas, būrelius, stovyklas,
ekskursijas, klubus ir kt.);
2.3.23. atlieka kitas teisės aktuose ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos įstatuose
nustatytas funkcijas;
2.3.24. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA

3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
(Lentelėse pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą
ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos pobūdį)
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas ir
kt.)

Pagalbinis/
techninis
personalas

4

10,4

18,75

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

Atestuotų
mokytojų

0

33,25

8 (15%)

Vyr.
mokytojų

Mokytojų
metodininkų

Mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

22 (41,5%)

20 (37% )

3 (5,6%)

53
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3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

Gimnazija 2017 m. balandžio mėnesį organizavo respublikinę praktinę konferencijąnacionalinę pamoką „EKO idėjos Lietuvai 2017“, kurioje mokytojai vedė praktinius užsiėmimus –
dirbtuves respublikos mokytojams ir mokiniams, organizavo eko mugę, ekologines dirbtuves,
netradicines edukacines veiklas. Visų klasių gimnazijos mokiniai dalinosi savo eko idėjomis mugėje
bei pristatė 2017 metais atliktas ekologines veiklas.
2017 metų balandžio 12-13 dienomis gimnazija organizavo nacionalinę parodą „Moderni
mokykla 2017“. Šios parodos išskirtinumas buvo švietimo, technologijų ir inovacijų sinergija
ugdymo kokybės gerinimui, geros mokyklos kūrimui. Parodoje švietimo atstovai turėjo puikią
galimybę dalyvauti mokslo, verslo, švietimo ir kt. sričių profesionalų seminaruose, mokymuose,
edukacinėse veiklose, išgirsti pažangiausią ir vertingiausią lektorių patirtį. Per 100 edukacinių veiklų
buvo surengta moderniuose 3D gamtamokslinių tyrimų bei maisto gaminimo technologijų, muzikos
kabinetuose, planšetinių kompiuterių klasėje ir kituose šiuolaikine įranga aprūpintuose kabinetuose.
Gimnazija šioje parodoje pristatė septynis edukacinius renginius:
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 Kūrybinės dirbtuvės „Ekotechnologijos. Kaip pasigaminti vilnonę muilą-plaušinę
„Du viename“;
 Praktikumas „Paslaptingas šviesos ir spalvų pasaulis. Kas slypi jame?“;
 Paskaita – praktikumas „Obuolys! Kas slypi jame?“;
 Paskaita „Gimnazijos ekologinio ugdymo projektai įstaigos, miesto, šalies ir
tarptautiniu lygmeniu“;
 Kūrybinės EKO dirbtuvės „Ar galima pasigaminti ekologišką kūno priežiūros
priemonę iš to, ką randame virtuvėje?“;
 Inovacijų laboratorija – praktikumas „Koja kojon su išmaniosiomis technologijomis.
3D klasės galimybės“;
 Paskaita – praktikumas „STEAM ugdymas – inovacijų kultūros formavimas
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje“.
Gimnazija aktyviai dalinasi savo patirtimi Kauno mieste – dalyvaujama konferencijose,
rengiami straipsniai bei organizuojamos atviros pamokos, pristatant gimnazijos patirtinio ugdymo
patirtį Kauno miesto mokiniams ir mokytojams. Tai atsispindi Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
veiklos planuose, pažymose, gimnazijai įteiktuose padėkos raštuose.

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS

Eil. Nr.
1

1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį
(atlikti darbai)

2

3

4

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos)
4 programa, savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos programa
Pastatų remonto programa
Pastatų ir kiemo statinių priežiūros programa
Sportinio ugdymo programa
Viešųjų paslaugų teikimo programa
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias
programas skiriamos)
Valstybinių funkcijų vykdymo programa
Papildoma dotacija darbo užmokesčiui
Nacionalinis egzaminų centras

727036,00

727036,00

681957,00

681957,00

15300,00
26700,00
1060,00
2019,00
735133,32

15300,00
26700,00
1060,00
2019,00
735133,32

719900,00
14100,00
1133,32

719900,00
14100,00
1133,32
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3.
3.1.
4.

5.

Fondų lėšos
(Nurodyti tikslius pavadinimus)
Švietimo mainų paramos fondas (ES)
(likutis 2016-12-31 – 6608,00)
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą (likutis 2016-12-31 - 7364,67)
Parama (likutis 2016-12-31 – 4945,52)

10561,20

13628,19

10561,20

13628,19

5380,00

858,86

16212,00

15656,34

V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3

2
2.1
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1

IŠLAIDOS (2.1 + 2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2

Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos
išlaidos)

2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.14
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.17
2.2.1.1.1.18
2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.1.30
2.7
2.7.2.1.1.1
3

3.1

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio
ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos

1085489,00
894765,00
684165,00
210600,00
190724,00

1494,00

10805,00
47086,00
449,00

43590,00
4696,00

47727,00
34187,00
10844,00
1181,00
1515,00
34877,00
1945,00
404879,00
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3.1.1.2.1.3
3.1.1.3.1.2

Kiti pastatai ir statiniai
Kitos mašinos ir įrenginiai

394579,00
10300,00

Iš viso (2 + 3)

1492313,00

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ

Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

Kiekis

Vertė

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas turtas)

1

2

3

4

5

Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis turtas
Iš viso
Pagal panaudą valdomas ilgalaikis turtas

46
28

12799,04
18062,97
30862,01
818120,63

Nuo 2009
Nuo 2009

1
2

210

Nuo 2009

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Eil.
Nr.
1

1
2
3
4
5
6

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

2

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Ūkui dalies vedėjas
Iš viso

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

3

4

19520,31
6061,45
9051,64
8866,95
11346,64
7949,36
62796,35

1174,17

348,00
1522,17

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
4.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data:
Rita Rasikienė paskirta eiti direktoriaus pareigas nuo 2013 m. liepos 10 d. Visuotinio Kauno
šv. Pranciškaus mokyklos dalininkų susirinkimo nutarimu 2013-07-08 Nr. 17.
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4.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi
informacija:
Edukologijos magistras (baigta Edukacinių technologijų studijų programa Kauno
technologijos universitete 2011 m.);
Vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė (baigta
vokiečių kalbos ir pedagogikos studijų programa Vilniaus pedagoginiame universitete 1992 m.);
II vadybinė kvalifikacinė kategorija nuo 2003 m.;
Švietimo vadybos ekspertė nuo 1999 m.;
Išorės veiklos vertintoja nuo 2014 m.;
Vidaus veiklos įsivertinimo konsultantė nuo 2010 m.;
Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantė nuo 2014 m.;
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė nuo 1999 m..
4.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: metinis darbo užmokestis - 19520,31
Eur, metinė vienkartinė premija 1174,17 Eur.

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
-

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
-
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XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
Labai gerai

 Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės
ataskaitos vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos
priežiūrą ir kontrolę, įstaigą kuruojantis specialistas)

XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

5.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)

Gimnazija 2017 metais buvo išsikėlusį įgyvendinti tris veiklos tikslus:
1. Tobulinti ugdymo kokybę, orientuotą į pamokos procesų gerinimą bei suasmenintą
ugdymo(si) ir mokymo(si) skatinimą.
2. Įgyvendinti kokybišką ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymą per formaliojo ir
neformaliojo ugdymo projektus su gimnazijos partneriais.
3. Kurti įgalinančias mokytis, ugdymą(si) stimuliuojančias, saugias ir modernias
gimnazijos ugdymo kryptį formuojančias aplinkas.
Pirmąjį tikslą gimnazija įgyvendino pasiekdama maksimalius lauktus rezultatus arba
aukštesnius nei maksimaliai lauktus rezultatus beveik visose suplanuotose kokybės gerinimo srityse:
4 klasių standartizuotų testų rezultatai matematikos srityje pasiekti aukštesni, nei
maksimaliai laukti rezultatai, nes matematikos aukštesnysis lygmuo gimnazijoje siekia 41,7 proc.,
kai šalies - 13,1 proc. (maksimaliai lauktuose rezultatuose buvo planuota, kad gimnazijos rezultatai
bus 5 proc. aukštesni, nei šalies).
Vertinant 6 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatus nustatyta, kad 6 klasių
standartizuotų testų rezultatai visose planuotose standartizuotų testų srityse pasiekti maksimalūs arba
aukštesni nei maksimaliai planuoti rezultatai.
8 klasių standartizuotų testų rezultatai visose planuotose standartizuotų testų srityse pasiekti
aukštesni nei maksimaliai planuoti rezultatai.
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Vertinant 10 klasių mokinių PUPP rezultatus, pasiekti aukštesni nei planuoti maksimalūs
laukiami rezultatai:
Vietoje maksimaliai planuotos lietuvių kalbos 45 proc. kokybės pavyko pasiekti 68 proc.
kokybę, t.y. užsibrėžtą maksimalų rezultatą viršyti 23 proc.
Matematikos PUPP rezultatai pasiekė 18 proc., t.y. minimalų planuotą rezultatą.
Lietuvių kalbos metinių įvertinimų kokybė 37 proc, t.y. 2 proc. aukštesnė už maksimalų
planuotą rezultatą (35 proc.), matematikos 29 proc., t.y. 4 proc. aukštesnė už planuotą maksimalų
rezultatą.
2017 metais 12 klasių abitūros egzaminų rezultatai pagerėjo išskyrus lietuvių kalbą.
Vertinant antrąjį tikslą, visose planuotose veiklos srityse pasiektas didesnis, nei
maksimaliai lauktas rezultatas.
STEAM projekto veikloje dalyvavo daugiau nei 80 proc. 5-8 ir 9-10 klasių mokinių,
gimnazijoje efektyviai diegiamas savito ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas gimnazijos
formaliajame ir neformaliajame ugdyme vykdant tarpdalykinę gamtos mokslų integraciją į visų
dalykų ugdymo turinį, vykdant sistemingus ilgalaikius projektus, plėtojant mokinių tiriamosios
veiklos kompetencijas. Gimnazija 2016 metais tapo Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo
nare ir 2017 metais tęsė penkerių metų trukmės sveikatos stiprinimo programos „EKO karta“
įgyvendinimą.
Gimnazija – Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatorė.
Trečiasis tikslas pasiektas gerai, kadangi parengti ir įgyvendinti dideli projektai, kurie nebuvo
planuoti, tačiau įvertinus jų aktualumą ir svarbą gimnazijai buvo pakeisti šio tikslo prioritetai ir
sėkmingai įsisavintos didelės savivaldybės skirtos lėšos, sukuriant modernias erdves lauke, parengtas
stadiono rekonstrukcijos projektas ir didžioji jo dalis įgyvendinta, įrengtos vaikų laipynių zonos,
įrengti lauko sporto treniruokliai, išplėsta gimnazijoje higienos taškų skaičius. Parengti dokumentai
ES projektui „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projekte Nr. 09.1.3-CPVA-R-724.
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

1. Tobulinti ugdymo kokybę, orientuotą į
pamokos procesų gerinimą bei
suasmenintą ugdymo(si) ir mokymo(si)
skatinimą.

4 klasių standartizuotų testų rezultatai:
matematikos aukštesniojo lygmens rezultatai
41,7 proc. (šalies 13,1 proc.);
pagrindinio lygmens rezultatai siekia 52,8
proc. (šalies 55,7 proc.);
skaitymo testo aukštesnysis lygmuo 36,8 proc.
(šalies 10,8), pagrindinis lygmuo 39,5 proc.
(šalies 26,7 proc.);
rašymo testų rezultatai:
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aukštesnysis lygmuo 36,1 proc. (šalies 10,8
proc.);
pagrindinis lygmuo 38,9 proc. (šalies 31,1
proc.).
6 klasių standartizuotų testų rezultatai:
matematikos testo aukštesnysis lygmuo
20,9 proc. (šalies 13,9 proc.), pagrindinis
lygmuo 58,1 proc. (šalies 50,8 proc.);
skaitymo testo aukštesnysis lygmuo 17,9 proc.
(šalies 8,6 proc.), pagrindinis lygmuo 76,9
proc. (šalies 55,3 proc.);
rašymo testo aukštesnysis lygmuo 15 proc.
(šalies 10,8 proc.),
pagrindinis lygmuo 32,5 proc. (šalies 31,1
proc.).
8 klasių standartizuotų testų rezultatai:
matematikos: aukštesnysis lygmuo 15,2 proc.
(šalies 5,7 proc.);
pagrindinis lygmuo 33,3 proc. (šalies 37,9
proc.);
skaitymo testo:
pagrindinio lygmens 44,1 proc. (šalies 39,1
proc.);
rašymo testo: aukštesnysis lygmuo 20 proc.
(šalies 11,6 proc.);
pagrindinis lygmuo 40 proc. (šalies 40,8
proc.).
10 klasių PUPP rezultatų kokybė:
lietuvių k. kokybė pasiekė 68 proc.;
matematikos PUPP pasiekė 18 proc.;
10 klasių metinių rezultatų kokybė:
lietuvių k. 37 proc., matematika 29 proc.
12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros VE
nuo 36 iki 85 balų rezultatai pasiekė 33,3 %,
matematikos VE nuo 36 iki 85 balų rezultatai
44,4 %;
anglų kalbos VE nuo 86 iki 100 balų rezultatai
23,1 %.
2. Įgyvendinti kokybišką ekologijos ir
aplinkos technologijų ugdymą
per
formaliojo ir neformaliojo ugdymo
projektus su gimnazijos partneriais.

Nacionalinio STEAM projekto veikloje
dalyvauja:
5-8 klasių grupėje 70 proc. mokinių
9-10 klasių grupėje 80 proc. mokinių
„EKO daržo“ projekte VDU Kauno botanikos
sode dalyvavo 50 proc. 5-11 klasių mokinių.
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Dirbant
Lietuvos
mokyklų
sveikatos
stiprinimo tinkle ir įgyvendinant gimnazijos
sveikatos stiprinimo programą „EKO karta“,
įstaigoje per metus organizuoti 22 sveikatos
stiprinimo
renginiai/akcijos/projektai
priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-12 kl.
mokiniams.
Visi gimnazijos mokiniai
sudalyvavo
bent
3
kartus
sveikatą
stiprinančiame renginyje. Informacija apie
sveikatos stiprinimą viešai skelbiama
gimnazijos
bendruomenei
gimnazijos
elektroninėje svetainėje bei informaciniame IT
stende.
60 proc. gimnazijos bendruomenės narių
dalyvauja respublikinėje programoje „Darni
mokykla“. Gimnazija, dalyvaudama „Darnios
mokyklos“ programoje, pasirinko kelias sritis,
kurias tobulino, tai darnaus mobilumo
įgūdžiai, rūšiavimas ir taupymas. Programos
veiklos vyko per tarptautinį projektą „Baltic
care“, respublikinį projektą „Mes rūšiuojame“,
formalųjį ir neformalųjį ugdymą gimnazijoje.
2017 metais pasirašyta 11 bendradarbiavimo
sutarčių su Lietuvos EKO mokyklų tinklo
narėmis. Suderintas Lietuvos Eko mokyklų
tinklo veiklos planas, aptarta veiklos strategija,
susitarta dėl organizuojamų renginių.
60 proc. gimnazijos mokinių
dalyvavo
Lietuvos EKO mokyklų tinklo narių
praktiniuose, patirtiniuose renginiuose bei
pranešimų pristatymuose.
3. Kurti įgalinančias mokytis, ugdymą(si)
stimuliuojančias, saugias ir modernias
gimnazijos ugdymo kryptį formuojančias
aplinkas.

Parengtas ir įgyvendinamas gimnazijos sporto
aikštyno renovacijos projektas, finansuojamas
iš savivaldybės lėšų. Įgyvendinant šį projektą,
šiais metais
panaudota 394578,66 Eur.
savivaldybės lėšų.
Įrengtas stadiono drenažas, universali sporto
aikštė, įrengtos vaiko laipynių bei lauko
treniruoklių zonos, aptverta stadiono teritorija,
įrengtas vaikų laipynių ir treniruoklių zonos
apšvietimas, suoliukai.
Įrengta moderni vaizdo stebėjimo sistema
gimnazijos vidaus patalpose ir gimnazijos
išorėje. Iš viso įrengta 40 vaizdo stebėjimo
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sistemos kamerų su įrašymo ir vaizdo
saugojimo ir valdymo serveriu.
Įrengtos WC patalpos gimnazijos 3 ir 4 aukšto
nenaudojamose patalpose siekiant tenkinti
higienos normas esant padidėjusiam mokinių
skaičiui.
Gimnazija 2017 metais parengė dokumentus
paraiškai dalyvauti.
ŠMM priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“ projekte Nr. 09.1.3-CPVA-R-724
projekte, kuriuo numatoma sukurti modernias,
daugiafunkcines, lengvai transformuojamas
edukacines, poilsio ir rekreacijos erdves
gimnazijoje, suformuoti ir sukurti mokymo ir
mokymosi erdves. Projektas patvirtintas bei
jo įgyvendinimui iš ES lėšų skirta 751916,18
eurų.
Parengta gimnazijos pastato, esančio Bitininkų
g. 31, Kaune techninio rekonstravimo projekto
A laida.

5.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos
veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę
formą ir veiklos pobūdį:
5.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2016 m. rugsėjo 1 d. ir 2017 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos
veiklos planas)

2017 m.
702 mokiniai

2016 m.
576 mokiniai

Gimnazijoje 2017-2018 m. m. mokslo metus pradėjo 702 mokiniai, suformuota 30 klasių
komplektų ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Bendras mokinių skaičius lyginant su 2016-2017
m. m. padidėjo 126 mokiniais, t. y. 21,9 proc. Ryškų mokinių skaičiaus padidėjimą lėmė stipriai
išaugęs mokyklos įvaizdis dėl įstaigos spartaus vystymosi, modernių sprendimų kuriant mokiniams
patrauklias ugdymosi aplinkas, gausaus respublikinių ir tarptautinių projektų, aktualios ugdymosi
krypties ugdant mokinius darnos su aplinka ir savimi dvasioje, saugumas, geras emocinis
mikroklimatas, motyvuoti inovatyviai dirbti mokytojai.
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2017 m. klasių komplektų skaičius padidėjo dviem klasių komplektais, t. y. gimnazija antrus
metus iš eilės vietoje trijų pirmųjų klasių suformavo keturias pirmąsias klasės. Vietoje dviejų
ketvirtų klasių suformuotos trys klasės.

5.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (įstaigos veiklos
planas)
Klasių skaičius
Klasės

Mokinių skaičius

2016/2017
m.m.

2017/2018
m.m.

2 grupės

2 grupės

27

40

13,5

20

12 klasių
8 klasės

14 klasių
8 klasės

229
157

304
195

19
19,6

21,7
24,4

4 klasės

4 klasės

79

81

19,7

20,3

4 klasės

4 klasės

84

82

21

20,5

Priešm.
ugdymas
1–4
5–8
I-II gimn.
kl.
III-IV gimn.
kl.

2016/2017
m.m.

2017/2018
m.m.

Vidutinis mokinių skaičius
klasėse
2016/2017
2017/2018
m.m.
m.m.

5.2.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys)
7 lentelė
Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius
9-10
11-12 (III1-4 kl.
5-8 kl.
(I-II
IV) kl.
gim.) kl.

243

166

62

65

Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius
9-10
11-12
1-4 kl.
5-8 kl.
(I-II gim.)
(III-IV) kl.
kl.

61

29

19

17

Didžioji dalis mokinių į gimnaziją atvyksta iš gimnazijai priskirtos teritorijos, 126 mokiniai,
t. y. 17,9 proc. atvyksta iš ne gimnazijai priskirtos teritorijos. Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko
11 mokinių ne iš gimnazijai priskirtos teritorijos.
5.2.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės)
8 lentelė

Praleista pamokų per
mokslo metus iš viso

Praleista pamokų per
mokslo metus 1 mokiniui

Praleista iš viso pamokų
be pateisinamos
priežasties

Praleista pamokų be
pateisinamos priežasties 1
mokiniui

1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

7156

15707

7678

23,5

56,9

93,6

0

136

467

0

0,49

4,6
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5.2.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas)
9 lentelė

Mokiniai, likę be tėvų globos
Rizikos grupės mokinių skaičius
Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

17
96
0
0
100

5.2.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa)
10 lentelė

Valstybiniai brandos egzaminai
Lietuvių k.
Matematika
Anglų k.
Istorija

Laikiusiųjų Išlaikiusiųjų
egzaminą
egzaminą
mokinių
mokinių
skaičius
dalis
12
75 %
9
88,1 %
13
100 %
5
100 %

Išlaikiusių
nuo 36 iki
100 balų
dalis
33,3 %
44,4 %
84,6 %
60,0 %
11 lentelė

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis
Kartojančių kursą mokinių dalis
Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis
Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis

0%
0%
0,14 %
100 %
100 %

5.2.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys)
12 lentelė

Būrelių skaičius

Panaudojamos
valandos

Nepanaudojamos
valandos

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose,
skaičius ir dalis nuo bendro mokinių
skaičiaus

24

57

0

322 mokiniai, t.y. 45,8%

Gimnazijos neformaliajame ugdyme dalyvauja 322 mokiniai (45,8 proc.). Meninės raiškos ir
muzikos būrelius pasirinkę 72 mokiniai (10,2 proc.), sveikatinimo, sporto ir ekologijos – 87 mokinių
(12,3 proc.), techninės kūrybos – 47 mokiniai (6,6 proc.), savivaldos ir komunikavimo įgūdžių – 54
mokiniai (7,6 proc.), šokių – 41 mokinys (5,8 proc.), teatro ir saviraiškos – 21 mokiniai (2,9 proc.).
Įvertinus gimnazijos mokinių dalyvavimą ne tik gimnazijoje, bet ir Kauno mieste organizuojamuose
neformaliojo švietimo būreliuose, tokių mokinių yra 72 proc.
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5.2.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys)
13 lentelė
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

152

14

226

83

14

7

(rezultatai pateikiami įskaičiuojant konkursą Olympis ir Kengūra)

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

Plotas (m2)

Pastabos

Bitininkų g. 31

4830,30

Bitininkų g. 21

536,90

Parengtas pastato rekonstrukcijos
projektas, vykdomi viešieji
pirkimai
rekonstrukcijos
darbams pastatui Bitininkų. 31,
Kaunas.
Įrengti 3 ir 4 aukšto WC patalpos
su įranga (2 vnt.)
Pradėta
sporto
aikštyno
rekonstrukcija,
sumontuotos
vaikų žaidimo laipynės ir lauko
treniruokliai.
Pakeisti seni mediniai langai
26,94 m2.

Pastatai (nurodyti adresus)

Žemės panaudos sutartis: Nekilnojamo turto registre gimnazijos pastatai – gimnazija
Bitininkų g. 31 ir Bitininkų g. 21 įregistruoti. Valstybės žemės panaudos sutartis sudaryta 2017 m.
gegužės 8 d. Nr. 8SUN-37-(14.8.53.).
Higienos pasas: ugdymo procesas vykdomas dvejuose pastatuose: Bitininkų g. 21 ir Bitininkų
g. 31. Abiems gimnazijos pastatams išduotas leidimas – higienos pasas.
Gimnazijoje parengti energinio audito projektas (2015 m.) ir investicinis projektas (2015 m.
atnaujintas 2017 m. ).
2017 m. parengtas ir įgyvendinamas gimnazijos sporto aikštyno renovacijos projektas.
2016 m. parengtas pastato, esančio Bitininkų g. 31, rekonstravimo darbų techninis projektas.
Statybos leidimas gautas 2016 m. liepos 11 d. Nr. LRS-21-160711-00058. Parengtas pastato
Bitininkų g. 31 A laidos projektas, pasirengta viešųjų pirkimų procedūroms.
5.4. Projektinė veikla
5.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
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Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
1

Europos Sąjungos struktūriniai
fondai
Švietimo mainų paramos fondas
(ES)
Savivaldybės lėšos
SADM
Iš viso

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos,
Eur

2

3

4

1

1

751916,18

2

2

14766,00

4
1

4
1

7

7

2610480,11
750,00
3377912,29

5.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus

Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
1

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

ESFA

Švietimo mainų paramos fondas (ES)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma, Eur

2

3

„Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“ projekte Nr.
751916,18
09.1.3-CPVA-R-724
„Šiuolaikinė mokymo(si)
aplinka - individuali
moksleivių pažanga“ projekto
22046,04
numeris: 09.2.1-ESFA-K-72801-0082.
Projektas pagal
19395,00 (2017
„ERASMUS+“ programą
metais iš šios sumos
2016-1-RO01-KA219panaudota10865,83)
024436_5 „Ecological literacy“

Švietimo mainų paramos fondas (ES)
Kauno miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
SADM

European Network of STEM
7008,00 (2017
Professional Development
metais iš šios sumos
Centres
panaudota 3442,00)
Gimnazijos sporto aikštyno
408461,11
rekonstrukcija
Gimnazijos pastato
2200000,00
rekonstrukcijos projektas
Vaikų vasaros poilsio
projektas „Visi kartu mes
1100,00
galim“
Vaikų vasaros poilsio
919,00
projektas „Mes kartu“
„Aleksoto bendruomenės
aktyvinimas“ dalies „Aleksoto
750,00
mažoji olimpiada“
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5.4.3. Savarankiškai vykdyti įstaigos projektai:
Švietimo mainų paramos fondo (ES) projektas „ERASMUS+“ 2016-1-RO01-KA219-

1.

024436_5 „Ecological literacy“;
Švietimo mainų paramos fondo

2.

(ES) projektas European Network of STEM

Professional Development Centres.
3.

Respublikinė konferencija „Jaunasis Einšteinas“;

4.

Visą gimnazijos bendruomenę apimantis projektas „Žalieji želdiniai – žmogaus ir

gamtos kūrinys“;
Respublikinė praktinė konferencija - nacionalinė pamoka šalies mokiniams ir

5.

mokytojams „EKO idėjos Lietuvai 2017“;
6.

Gimnazijos projektas apimantis visą bendruomenę „Eko daržas“ (VDU Botanikos

7.

Projektas „EKO kiemas“;

8.

Atvira ekologinio gamtamokslinio ugdymo netradicinė pamoka „Mokomės kitaip“

sode);

Kauno miesto 4 klasių mokiniams.
Programa „Darni mokykla“;

9.

10. STEAM praktinė tiriamoji veikla gimnazijos partnerių edukacinėse erdvėse:
-

Praktiniai tiriamieji darbai moderniose Aleksandro Stulginskio universiteto
laboratorijose;

-

praktiniai tiriamieji darbai moderniose VDU Botanikos sodo laboratorijose;

-

praktiniai tiriamieji darbai EKO darže VDU Botanikos sode;

11. Respublikinis projektas „Sveikatiada“;
12. Projektas „Augink daržą“;
13. Projektas „Žalioji palangė“;
14. Vasaris sveikatingumo mėnuo;
15. Tolerancijos dienos projektai;
16. Pyragų diena;
17. Kino popietės ir vakarai mokiniams;
18. Pasaulinė košės diena;
19. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas.
Gimnazija aktyviai dalyvauja miesto ir šalies įvairių organizacijų skelbiamose akcijose:
Akcija „Neužmirštuolė“;
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Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ ir kt.

5.4.4. Planuojami vykdyti projektai:
Gimnazija planuoja 2018 m. pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms pradėti įgyvendinti
Gimnazijos pastato Bitininkų 31 rekonstrukcijos projektą. Per I etapą 2018 metais planuojama
pakeisti gimnazijos pastato stogą, jį apšiltinti, įrengti stoglangius bei palėpės patalpas, sumontuoti
palėpėje šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemas, ventiliaciją bei e.instaliaciją, pakeisti dalį
pastato langų, pradėti pastato apšiltinimą.
2017 m. gimnazija pateikė paraišką dalyvauti ŠMM priemonės „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“ projekte Nr. 09.1.3-CPVA-R-724, kurį įgyvendinant numatoma sukurti
modernias, daugiafunkcines, lengvai transformuojamas edukacines, poilsio ir rekreacijos erdves
gimnazijoje, suformuoti ir sukurti mokymo ir mokymosi erdvių klasterius. Projekto įgyvendinimui
skirta apie 751916,18 Eur. 2018 m. numatoma parengti vidaus erdvių modernių aplinkų interjero
architektūrinį projektą. Pradėti vykdyti numatytas projekto įgyvendinimo veiklas.
Gimnazija 2017 m. teikė duomenis ir dalyvavo rengiant paraišką priemonei „Ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01 projektui „Šiuolaikinė
mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga“. Projektą koordinuoja Europos socialinio
fondo agentūra (ESFA). 2018 m gimnazija planuoja įgyvendinti projekto veiklas skirtas 8 klasės
mokinių matematikos pasiekimams tobulinti. Gimnazijoje bus įrengta išmanioji klasė su visa
kompiuterine ir programine įranga bei skaitmeniniu mokymosi turiniu. Grupei projekto vykdytojų
bus organizuojami dalykiniai projekto vykdymo mokymai, bus vykdomas mokinių pasiekimų kaitos
tyrimas. Projekto vertė 22046,04 Eur.
2018 m. planuojama baigti įgyvendinti gimnazijos sporto aikštyno renovacijos projektą,
finansuojamą iš savivaldybės lėšų. Numatoma įrengti papildomą drenažo atšaką, įrengti likusią tvoros
dalį, išlieti bėgimo takus, bei įrengti stadiono bei aikštyno veją.
2018 m. numatoma baigti įgyvendinti dvejus metus trunkantį „Erasmus+“ projektą
„Ecological literacy“ (ELIT), kuriame dalyvauja Rumunija, Kipras, Portugalija, Kroatija, Turkija ir
Lietuva, 14-16 metų mokiniai iš šių šalių ir jų mokytojai. Gimnazijos 2015 m. parengusi paraišką
dalyvauti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus
tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Ecological literacy“ (ELIT), bei gavusi šios
paraiškos patvirtinimą, įgyvendino projektą nuo 2016 m., buvo vykdomos įvairios suplanuotos
veiklos, organizuojami mobilumai, kuriuose dalyvavo mokiniai ir mokytojai Rumunijoje, Kipre,
Portugalijoje, Kroatijoje. 2018 m. tęsiamas projektas. Gimnazija priims projekto šalis Lietuvoje ir
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vyks į mobilumą Turkijoje. Bus parengtos reikiamos finansinės ir veiklos ataskaitos ir pateiktos
Nacionalinei agentūrai vertinimui siekiant atsiskaityti už gautą 19395,00 EUR dotaciją.
2018 m gimnazija tęsia dalyvavimą trejų metų projekte Erasmus+ „European Network of
STEAM Proffesional Development Centres“. Paraiška buvo patvirtinta. Nacionalinė agentūra skyrė
7008,00 EUR dotaciją projektinės veiklos įgyvendinimui. Projekte dalyvauja: Vokietija, Slovėnija,
Turkija, Bulgarija, Ispanija, Austrija ir Lietuva. Projektą vykdančios šalys kuria mokomąją medžiagą
STEAM dalykų mokytojų kvalifikacijai tobulinti.
2018 m. gimnazija tęsia dalyvavimą Nacionalinės agentūros tarptautinio projekto
PhenoLoGIT projekte, kurio lėšomis finansuojami mokymai pedagogams kuriant interaktyvias
programas mobiliesiems įrenginiams ( nuo 2016 m. lapkričio mėn.).
2018 m. gimnazija tęs dalyvavimą Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.
2018 m. gimnazija planuoja tęsti veiklas DARNIOS MOKYKLOS programoje.
2018 m. gimnazija planuoja organizuoti Nacionalinę pamoką Eko idėjos Lietuvai.
2018 m planuoja išplėsti Eko mokyklų tinklą, toliau organizuoti Eko mokyklų tinklo
veiklą.
2018 m. gimnazija planuoja dalyvauti Litexpo rūmuose organizuojamoje parodoje
„Moderni mokykla 2018“ ir dalintis savo patirtimi bei organizuoti edukacinius užsiėmimus.

XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
(Nurodyti 3 metų laikotarpį)

1. Savitos Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sistemos sukūrimas.
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija – vienintelė savito ugdymo įstaiga Lietuvoje,
ugdymo turinį grindžianti Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata.

Gimnazijos

parengtą Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratą patvirtino Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministras 2015 metų balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379.
Gimnazija – lyderė ekologinio ugdymo srityje. Įstaiga nuo 2016 metų buria Lietuvos
mokyklas į Eko mokyklų tinklą, apjungiantį Lietuvos švietimo įstaigas, kurios sutelkdamos
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bendruomenes, siekia darnos su supančia aplinka, ekologinės aplinkos kūrimo idėjų puoselėjimo,
bendruomenės ekologinių kompetencijų ugdymo.
Gimnazija yra viena iš STEAM mokyklų tinklo dalyvių. Įstaiga dalyvauja darbo grupėje
STEAM centro kūrimui mieste.
2016 metais balandžio mėnesį gimnazijai buvo įteiktas tarptautinis gamtosauginių
mokyklų sertifikatas ir „Žaliosios vėliavos“ apdovanojimas.
Siekiant ugdyti darnią įstaigos bendruomenę, gimnazija dalyvauja programoje „Darni
Mokykla“.
Gimnazija organizuoja atviras patirtinio ugdymo veiklas Kauno miesto mokykloms,
skleidžia patirtį Eko idėjų mugėje organizuodama respublikines konferencijas – eko muges,
pristatydama veiklą mieste ir šalyje, dalinasi gerąja patirtimi nacionalinėje parodoje Litexpo rūmuose
„Mokykla 2016“, „Mokykla 2017“, parodoje „Moderni mokykla 2017“.
Nuo 2015 metų įstaiga kasmet balandžio mėnesiais gerosios patirties sklaidą vykdo
gimnazijos organizuojamoje nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai“. Renginio metu
organizuoja eko idėjų mugę, augalų mainų mugės, kūrybinės dirbtuvės, vyksta šalies mokytojų bei
mokinių pranešimų pristatymai. Gimnazijos veikla žinoma ne tik mieste, bet ir šalyje, bei užsienyje.

2. Tarptautinių projektų rengimas ir vykdymas - viena iš stipriausių gimnazijos
veiklos pusių:
2015 metais įstaiga vykdė tarptautinį projektą. ERASMUS+ VETA („Values in education
– teenagers in action“).
2016 metais buvo vykdomi net trys tarptautiniai ERASMUS+ projektai, kuriuose
dalyvaudami mokiniai ir mokytojai tobulino bendravimo užsienio kalba kompetencijas, vystė įstaigos
dalyvavimą tarptautinėse veiklose, gilino ekologinės srities žinias, t.y. buvo baigtas vykdyti
tarptautinis projektas ERASMUS+ VETA („Values in education – teenagers in action“), įsitraukta
į du naujus projektus ERASMUS+ELIT („Ecological literacy“) bei ERASMUS+„European Network
of STEAM Proffesional Development Centres“.
2017 metais gimnazija dalyvavo dviejuose ERASMUS+ projektuose: ERASMUS+
„Ecological literacy“ ir ERASMUS+„European Network of STEAM Proffesional Development
Centres“, taip pat tarptautiniame projekte „PhenoLOGIT“.
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3. Modernių mokymo(si) aplinkų kūrimas – išskirtinis gimnazijos pasiekimas.
Kuriama moderni mokymo(si) aplinka, ugdymo procese naudojamos priemonės ir įranga
atitinka šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą. Mokinių aktyviam mokymuisi pritaikoma gimnazijos
aplinka, kuriamos ir modernizuojamos ugdymo erdvės. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik
gimnazijos edukacinėse erdvėse, bet ir gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, mokslo ir verslo
partnerių edukacinėse erdvėse.
2016 metais parengtas gimnazijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas, kuris pradėtas
įgyvendinti. Įsisavinamų lėšų ir atliktų darbų apimtys kas metai vis didėja. Mokiniai ir darbuotojai
džiaugiasi kuriamomis moderniomis aplinkomis, vis gerėjančiomis darbo ir mokymosi sąlygomis.
2017 metais parengta pastato Bitininkų g. 31 rekonstrukcijos projekto A laida, vykdomi viešieji
pirkimai siekiant pereiti prie šio projekto įgyvendinimo.
2016 metais pilnai renovuota sporto salė, persirengimo kambariai, pirmojo aukšto WC,
įrengti modernūs gamtos mokslų, technologijų kabinetai, rekonstruota gimnazijos aikštė ją įrengiant
kaip estetišką saugią rekreacijos ir reprezentacijos zoną.
2017 m. gimnazija parengė dokumentus paraiškos rengimui dalyvauti ŠMM priemonės
„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projekte

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724, kuriuo numatoma

sukurti modernias, daugiafunkcines, lengvai transformuojamas edukacines, poilsio ir rekreacijos
erdves gimnazijoje, suformuoti ir sukurti mokymo ir mokymosi erdves, projektas atiduotas
vertinimui. Projekto vertė 751916,18 eurų.
2017 m. parengtas Gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcijos projektas ir didelė jo dalis
(daugiau nei 88 proc.) buvo įgyvendinta. Įgyvendinant šį projektą, šiais metais panaudota 394578,66
Eur. savivaldybės skirtų lėšų, įrengtas stadiono drenažas, įrengta universali sporto aikštė, įrengtos
vaikų laipynių bei lauko treniruoklių zonos, aptverta stadiono teritorija, įrengtas vaikų laipynių ir
treniruoklių zonos apšvietimas, pastatyti suoliukai.
2017 metais įrengta moderni vaizdo stebėjimo sistema gimnazijos vidaus patalpose ir
gimnazijos išorėje. Iš viso įrengta 40 vaizdo stebėjimo sistemos kamerų su įrašymo ir vaizdo
saugojimo ir valdymo serveriu. Suremontuota patalpa ir įrengta serverinė su IT įrangos saugojimo
vieta, taip pasiekiant maksimalaus planuoto rezultato bei sukuriant saugias aplinkas mokinių
ugdymuisi ir poilsiui.
Taip pat 2017 metais, siekiant tobulinti mokinių matematikos pasiekimus diegiant
šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, gimnazijoje buvo pradėta rengtis įgyvendinti ESFA projektą
„Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga“, projekto numeris: 09.2.1-
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ESFA-K-728-01-0082.

Projektui pasibaigus (2019 metais) nacionalinių pasiekimų patikrinimo

matematikos dalyko vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.) turi būti aukštesnė negu 2017 metais.
4. Mokinių skaičiaus padidėjimas 2017 m daugiau nei 20 proc.
Pasirinkta savito ugdymo kryptis, ugdymo kokybė, gimnazijos kryptingai įgyvendinami
vietos, šalies, tarptautiniai projektai, kvalifikuoti specialistai, gimnazijos etosas, atnaujinamos
ugdymo bei rekreacinės erdvės įtakoja spartų įstaigos teigiamo įvaizdžio kūrimą. Sparčiai gerėjant
gimnazijos įvaizdžiui, įstaigoje kasmet didėja mokinių skaičius. Gimnazijoje 2015 m. mokslo metus
pradėjo 573 mokiniai, suformuota 26 klasės ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, o 2017 m. mokslo
metus pradėjo 702 mokiniai, suformuota 30 klasių komplektų ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.
Bendras mokinių skaičius lyginant su 2016-2017 m. m. padidėjo 126 mokiniais, t. y. 21,9 proc.

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI

6.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo:
2017 metais Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktorė ieškojo galimybių įsijungti į
tarptautinius ir ES finansuojamus projektus, inicijavo įsitraukimą į ESFA finansuojamą projektą
„Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga“ projekto numeris: 09.2.1-ESFAK-728-01-0082. Vadovė vykdė komunikaciją su projekto koordinatoriais, buvo parengta paraiška,
atlikta duomenų analizė, suplanuotos projekto veiklos, susitarta dėl sutarties sąlygų ir pasirašyta
sutartis. Projekto vertė 22046,04 EUR.
Gimnazijos vadovė inicijavo ir koordinavo gimnazijos modernių erdvių kūrimą. Vadovė
koordinavo gimnazijos aikštės projekto sukūrimą, rengė sporto salės, kitų mokyklos erdvių dizaino
sprendinius, juos derino su architektais ir projektus rengiančiais asmenimis. Pati koordinavo
dokumentų rengimą priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projekto Nr. 09.1.3-CPVAR-724 parengimui. Gimnazijos vadovės koordinuotos paraiškos buvo sėkmingai patvirtintos ir
gaunamas finansavimas iš ES, ir savivaldybės lėšų.
Vyko sėkmingas kelių firmų įrengiančių sporto aikštyną veiklų koordinavimas siekiant bendro
darnaus projekto rezultato.
Direktorė atliko koordinuojantį vaidmenį rengiant gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektą.
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Gimnazijos vadovė sėkmingai kūrė geros mokyklos įvaizdį stiprindama ir motyvuodama
komandą, kurdama saugią emociškai palankią atmosferą darbui ir mokymuisi, teikė paramą tiems
asmenims, kurie rodė iniciatyvas, rengė ir įgyvendino projektus. Per trejus metus gimnazijoje pasiekta
komandinio darbo kultūra, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo atmosfera.
Gimnazijos vadovė skyrė daug laiko ir dėmesio darbui su Gimnazijos taryba, tėveliais.
Gimnazijos vadovės pastangos sukurti savito ugdymo mokyklą buvo sėkmingos, sukurta savito
ugdymo sistema, ji patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijoje, skirtas didelis dėmesys patirtinio
ugdymo plėtojimui, partnerių plėtrai. Gimnazijos veiklos tapo pastebimos ne tik mieste, bet ir šalyje,
vadovė ir gimnazijos mokytojai kviečiami skleisti patirtį šalyje. Gimnazijoje direktorės iniciatyva
buvo įkurtas Eko mokyklų tinklas bendrai veiklai.
Gimnazijos vadovė inicijavo įstaigos įsijungimą į tarptautinius projektus, pati koordinuoja
paraiškų parengimą, projektų įgyvendinimo veiklą, dalyvauja atskiruose jų etapuose, ieškojo
kontaktų su naujais užsienio partneriais, skatino gimnazijos mokytojus jungtis į darbo grupes ir imtis
tarptautinių projektų įgyvendinimo.
Vykdant projektus sutelkti žmogiškieji ištekliai, parengtos paraiškos, pasirašytos sutartys,
pritraukti finansiniai ištekliai, koordinuojamos projektų veiklos.
6.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos
efektyvumo didinimo:
Tarptautinio

projekto

ERASMUS+

ELIT

Project

(2016-1-RO01-KA219-024436_5)

tarptautinės delegacijos iš 6 šalių priėmimas ir veiklų organizavimas nuo 2018 04-21 iki 2018-04-28,

veiklos ir finansinių ataskaitų parengimo koordinavimas.
Tinkamai pasirengti Nacionalinės pamokos organizavimui (balandžio 26 d.) Sutelkti visų
specialistų pastangas parengiant originalų modernų vidaus interjero projektą.
Pasitelkti viešųjų pirkimų ekspertų paslaugas, konsultacijas.
Tinkamai suplanuoti ir sutartyje su rangovais apsibrėžti rangovų atsakomybes dėl terminų ir
kokybės įgyvendinant pastato rekonstrukcijos projektą, siekiant laiku pasirengti įgyvendinti ES
modernizavimo projektą.
Tinkamai pasirengti pradinių klasių perkėlimui iš Bitininkų 21 į kitas patalpas, pasirengti
Higienos paso gavimui ir ugdymo proceso organizavimui.
Ilgalaikio tarptautinio projekto Erasmus +STEM PD-NET Project (2016-1-DE03-KA201023103) koordinavimas siekiant sėkmingo projekto pabaigimo.

XVI SKYRIUS
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ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI

7.1. Kaune (15 partnerių):
 Vytauto Didžiojo universitetas;
 Aleksandro Stulginskio universitetas;
 VDU Botanikos sodas;
 Kauno kolegija;
 Moksleivių aplinkotyros centras;
 Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras;
 Aleksoto bendruomenės centras;
 UAB „Suslavičius – Felix“;
 J.Vitkaus inžinerijos batalionas;
 Kauno Centro sporto mokykla;
 Laboratorija „Viki lab“;
 Lietuvos aviacijos muziejus;
 UAB „Vaiga“;
 VšĮ American English School;
 Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinys.

7.2. Lietuvoje (6 partneriai)
 Ugdymo Plėtotės centras (STEAM projektas, respublikinės parodos Moderni mokykla
organizavimas);
 Vilniaus Universitetas (stažuotės, mokymai);
 Kūno Kultūros Universitetas (studentų praktikos atlikimas)
 Vilniaus Pedagoginis universitetas (stažuotės, mokymai);
 Lietuvos Junior Achievement (Mokinių mokomųjų bendrovių veikla);
 Švietimo mainų paramos fondas.
Lietuvos EKO mokyklų tinklo įstaigos (bendradarbiavimas ekologinio ugdymo srityje) (11
partnerių):
 Kauno Tirkiliškių lopšelis – darželis;
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 Kauno rajono Lapių lopšelis – darželis;
 Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras;
 Lazdijų rajono Seirijų A.Zmuidzinavičiaus gimnazija;
 Jonavos rajono Barupės mokykla;
 Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla;
 Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla;
 Šakių rajono Lekėčių mokykla;
 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija;
 Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija;
 Ukmergės rajono Veprių pagrindinė mokykla.
7.3. Užsienyje (6 partneriai)
 Freiburgo edukologijos universitetas (tarptautinio Erasmus STEAM European Network
of STEM Professional Development Centres projekto kordinatorius);
 Tarptautinio švietimo mainų projekto ERASMUS+ ELIT partneriai:
Rumunijos "CONSTANTIN NOICA" licėjus SIBIU;
Portugalijos Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva mokykla;
Turkijos Sahinbey Vali Mehmet Lutfullah Bilgin Orta Okulu mokykla;
Kroatijos l. osnovna skola Cakovec mokykla;
Kipro APOSTOLOU PAVLOU gimnazija.

XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose ataskaito
skyriuose)

Vadovaujantis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos tarybos 2016 m. balandžio 11 d.
protokolo Nr. 1.16-(12)-3 sprendimu, siekiant įgyvendinti įstaigai keliamus reikalavimus ugdymo
procesą organizuoti tik viename pastate, t.y. Bitininkų g. 31, įstaiga numačiusi ir su Kauno miesto
savivaldybės atstovais aptarusi galimus perkėlimo etapus ir tam būtinas sąlygas. Tačiau visų esamų
klasių pastate Bitininkų g. 21 perkėlimas į pastatą Bitininkų g. 31 įmanomas tik atlikus pastato
Bitininkų g. 31 rekonstrukciją, t.y. palėpėje po šlaitiniu stogu įrengus patalpas. Šiuo metu yra
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parengtas ir patvirtintas pastato rekonstrukcijos techninis projektas. Viešųjų pirkimų procedūra
besibaigianti. Gimnazijai nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio atlaisvinus patalpas Bitininkų g. 21 pastate
truks patalpų organizuoti ugdymo procesą penkioms pradinėms klasėms. Todėl įstaiga kreipėsi į
Kauno miesto savivaldybę su prašymu suteikti kitas ugdymo procesui vykdyti tinkamas patalpas.
Taip pat, kaip problemą įžvelgiame nesaugų mokinių patekimą į ugdymo įstaigą.
Bitininkų gatvė vietomis neapšviesta, nėra įrengtų šaligatvių, yra pavojingas gatvės linkis, kuriame
fiksuotas ne vienas eismo įvykis.

Įstaigos vadovas

____________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

