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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano
įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
Įgyvendinant 2018 metų veiklos plano 1 tikslą „Įgyvendinant Ekologijos ir aplinkos technologijų
ugdymo savitą pedagoginę sistemą, užtikrinti veiksmingą savito ir bendrojo ugdymo kokybę,
sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti jo galias atitinkančių ugdymosi rezultatų“, galima
teigti, kad pavyko pasiekti maksimalius lauktus rezultatus arba aukštesnius, nei maksimaliai
laukti rezultatai beveik visose suplanuotose kokybės gerinimo srityse:
4 klasių nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo rezultatai matematikos,
skaitymo, rašymo dalykuose pasiekti aukštesni, nei maksimaliai planuotas rezultatas;
6 klasių standartizuotų testų rezultatai visose planuotose srityse pasiekti aukštesni nei
maksimaliai planuoti;
8 klasių standartizuotų testų rezultatai visose planuotose standartizuotų testų srityse pasiekti
aukštesni nei maksimaliai planuoti.
10 klasių matematikos PUPP pasiekta 22 proc. kokybė, t.y. 2 proc. daugiau nei planuotas
maksimalus lauktas rezultatas (maksimalus planuotas rezultatas 20 proc.).
12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros VBE nuo 36 iki 85 balų rezultatai pasiekė 75 proc., t.y.
38,7 proc. daugiau nei planuotas maksimalus lauktas rezultatas ( maksimalus lauktas rezultatas
36,3 proc.).
Matematikos VBE nuo 36 iki 85 balų rezultatą pasiekė 36,5 proc. t.y. rezultatai pagerėjo 3 proc..
Anglų kalbos VBE nuo 86 iki 100 balų rezultatai pasiekė 47,6 proc., t.y. 21,5 proc. daugiau nei
planuotas maksimalus lauktas rezultatas (maksimalus lauktas rezultatas 26,1 proc.).
Darytina išvada, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo:
lietuvių kalbos ir literatūros nuo 33 proc. iki 75 proc.;
istorijos nuo 60 proc. iki 67 proc.;
anglų kalbos nuo 23,1 proc. iki 47,6 proc.;
matematikos nuo 33,3 proc. iki 36,5 proc.;
biologijos nuo 0 proc. iki 50 proc..
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Įgyvendinant uždavinį plėsti Lietuvos Eko tinklo mokyklų tinklą, buvo siekiama pasirašyti
bendradarbiavimo sutartis su 8 naujomis ugdymo įstaigomis, tačiau pasiektas žymiai didesnis nei
planuotas maksimalus laukiamas rezultatas:
2018 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 11 naujų Lietuvos EKO mokyklų tinklo
narių ir tinklą šiuo metu sudaro 23 ugdymo įstaigos, vykdoma bendra ekologinio ugdymo veikla.
2018 m. gimnazija buvo numačiusi maksimalų laukiamą rezultatą 30 proc. gamtamokslinių
tyrimo pamokų organizuoti 8-10 klasių mokinių švietimo partnerių edukacinėse erdvėse,
laboratorijose, 2018 m. viršytas maksimaliai lauktas rezultatas ir gamtamokslinių tyrimų
patirtinio mokymosi pamokų buvo organizuota 32 proc. Aleksandro Stulginskio universiteto
edukacinėse erdvėse, laboratorijose ir kitų soc. partnerių erdvėse.
Siekis į gamtamokslinio ugdymo projektines veiklas įtraukti kuo daugiau mokinių įvykdytas
maksimaliai, t.y. lauktas rezultatas 85 proc. viršytas ir pasiekta, kad net 94,5 proc. mokinių
dalyvavo patirtinio gamtamokslinio ugdymo projektinėse veiklose.
Siekiant plataus įsitraukimo į gamtamokslinių projektų vykdymą bei jų viešą pristatymą
(maksimaliai lauktame rezultate planuota, kad „80 proc. mokinių atliks praktinius kūrybinius
gamtamokslinio ugdymo projektus pristatys juos gimnazijos projektų lygmenyje ir bent 10 proc.
jų pristatys respublikiniame lygmenyje nacionalinės pamokos „EKO idėjos Lietuvai 2018“
metu“) pasiekta, kad 95 proc. mokinių dalyvavo gimnazijos lygmens projekte „100 EKO idėjų
Lietuvai“, atliko praktinius kūrybinius darbus ir juos pristatė baigiamajame renginyje.
Nacionalinės pamokos „EKO idėjos Lietuvai 2018“ metu klasių atstovai (30 proc. mokinių)
„EKO idėjų mugėje“ pristatė savo atliktų praktinių kūrybinių gamtamokslinio ugdymo projektų
rezultatus.
Įgyvendinant 2018 m. veiklos plano 2 tikslą „Kurti savitą, unikalią ir saugią įstaigos kultūrą,
lemiančią kiekvieno mokinio asmenybės augimą ir brandą bei visos gimnazijos bendruomenės
gerą socialinį ir emocinį mikroklimatą“, visose planuotose veiklos srityse pasiektas didesnis, nei
maksimaliai lauktas rezultatas, t.y.:
vertinant užduoties pasiekimą plėtoti socialinės emocinės prevencinės programos įgyvendinimo
galimybes gimnazijoje, buvo organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams. Planuotas
maksimalus rezultatas, kad 20 proc. įstaigos mokytojų dalyvaus socialinės ir emocinės
prevencinės programos įgyvendinimo įstaigoje mokymuose viršytas 3 kartus, nes socialinės ir
emocinės prevencinės programos įgyvendinimo įstaigoje mokymuose dalyvavo 60 proc. įstaigos
mokytojų. Išplėtotos mokytojų kompetencijos.
Tai sudarė prielaidas sėkmingam užduoties į prevencinių programų įgyvendinimą įtraukti visus
gimnazijos mokinius įgyvendinimui. Pasiektas maksimaliai lauktas rezultatas - visi
priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1 – 12 klasių mokiniai dalyvavo ilgalaikėse ir nuosekliose
socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose: tarptautinėje
programoje ,,Zipio draugai“, skirtoje gerinti vaikų emocinę būseną, mokytis įveikti sunkumus,
programos tęsinyje ,,Obuolio draugai“, ,,Antro žingsnio‘‘ programoje lavino socialinius
emocinius įgūdžius, mokėsi smurto prevencijos, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko
tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. Nuo 5 kl. pradėta
diegti „Lions. Quest. Paauglystės kryžkelės“ programa.
40,7 proc. įstaigos mokytojų dalyvavo socialinių ir emocinių mokinių kompetencijų ugdymo
metodų mokymuose „Lions. Quest. Paauglystės kryžkelės“, t.y. 10,7 proc. daugiau nei planuotas
maksimalus lauktas rezultatas.
Atlikus 1-12 klasių mokinių mikroklimato vertinimo tyrimą 92 proc. mokinių teigiamai vertino
įstaigos mikroklimatą. Tai didesnis nei lauktas maksimalus rezultatas.
Kaip ir planuota pasiekta maksimaliai lauktas rezultatas:100 proc. įstaigos bendruomenės narių
tinkamai vadovaujasi reagavimo į smurtą, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos
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aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VK-188.
12 proc. 5-11 klasių mokinių dalyvavo prevenciniuose renginiuose, akcijose, konkursuose
skatinančiuose emocinių ir socialinių kompetencijų plėtojimą, tai geresnis nei maksimaliai
lauktas 10 proc. rezultatas.
Formuojant gerą mikroklimatą svarbi mokinio savijauta klasėje, todėl sėkmingas klasės
kolektyvas - svarbus veiksnys, planuotas maksimalus rezultatas į gimnazijos projektą „Klasės
sėkmės istorija“ įtraukti 90 proc. mokinių (maksimaliai lauktas rezultatas) viršytas. Šiame
projekte dalyvavo 94 proc. gimnazijos mokinių. Projektas skirtas klasių kolektyvų formavimui.
Šio projekto sėkmingas įgyvendinimas padėjo pasiekti tai, kad atlikus apklausas nustatyta, kad 7
proc. pagerėjo klasių mikroklimatas (planuotas maksimalus rezultatas buvo 5 proc. pagerinti
klasės mikroklimatą).
Tyrimų pagalba nustatyta, kad 5 proc. pagerėjo gimnazijos mokinių saugumo jausmas. Tai
daugiau nei maksimaliai lauktas rezultatas.
Gimnazija sėkmingai įgyvendino programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo
ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Ecological literacy“ (ELIT),
kurio įgyvendinimui Nacionalinė agentūra skyrė 19 395,00 EUR dotaciją. Projektas buvo
pradėtas vykdyti 2016 m. ir tęsėsi iki 2018 m. rugpjūčio mėn.. Projekto veikloje dalyvavo
Rumunija, Kipras, Turkija, Portugalija, Kroatija ir Lietuva. 2018 m. pavasarį gimnazija šalims
partnerėms (mokiniams ir mokytojams) organizavo mobilumo veiklas Lietuvoje. 2018 metais
projektas baigtas įgyvendinti, pristatytos veiklos ir finansinės ataskaitos, kurias įvertino
Agentūra. Projektas pripažintas kaip sėkmingai įgyvendintas.
Įgyvendinant 2018 m. veiklos planą 3 tikslą „Kurti modernias, daugiafunkcines bei saugias
ugdymo ir mokymosi erdves gimnazijoje sudarant galimybes šiuolaikiškam, mokinių motyvaciją
ir kūrybiškumą skatinančiam ugdymo procesui“, parengti ir įgyvendinti dideli projektai kuriant
modernias, daugiafunkcines ugdymosi erdves gimnazijoje.
Atlikta daugiau nei 25 proc. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pastato Bitininkų g. 31
numatytų techninio rekonstravimo projekto darbų:
statybvietė perduota Rangovui UAB
„Verslo“ tik 2018 m. liepos 17 d. pasibaigus savivaldybės organizuotiems viešiesiems pirkimams,
todėl darbų atlikimui liko mažiau nei pusė metų, iš kurių tik pusantro mėnesio mokinių
atostogos.
Pasiektas didesnis nei minimalus lauktas rezultatas, kadangi užtruko viešieji pirkimai. Statybos
Rangos darbų sutartys pasirašytos tik vasaros antroje pusėje ir Rangovui nepavyko sparčiau
vykdyti sutarties sąlygų, nes atliekant darbus buvo būtini pakeitimai, kurių derinimas užtruko.
Tačiau galima teigti, kad suplanuotos veiklos įvykdytos sėkmingai, aktyviai komunikuojant su
savivaldyvės Statybos skyriumi, projektuotojais ir Rangovais.
Vertinant
gimnazijos sporto aikštymo rekonstrukcijos projektą, galima teigti, kad
planuotos veiklos įvykdytos puikiai: sukurtos daugiafunkcinės sveikatinimą, aktyvų poilsį
skatinančios sportinės, rekreacinės erdvės gimnazijoje kieme. 2018 metais pilnai baigtas
įgyvendinti gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcijos projektas. Įrengtas stadiono drenažas,
universali sporto aikštė, vaikų laipynių bei lauko treniruoklių zonos, aptverta stadiono teritorija,
įrengtas vaikų laipynių ir treniruoklių zonos apšvietimas, pastatyti suoliukai. Aikštynas
įregistruotas VĮ Registrų centre. Įgyvendinant šį projektą, iš viso panaudota 454 tūkst. Eur.
savivaldybės skirtų lėšų. Šiais metais stadiono pabaigimo darbams (drenažo atšakų įvedimas,
vejos tvarkymas) panaudota 60 tūkst. Eur. Užtikrinant didesnį saugumą įrengta moderni vaizdo
stebėjimo sistema gimnazijos išorėje ir vidaus patalpose. Pasiektas žymiai geresnis rezultatas už
planuotą maksimalų rezultatą. Aikštynas pritaikytas ne tik gimnazijos, bet ir Aleksoto
bendruomenės poreikiams.
Vertinant vidaus patalpų remonto darbus pasiektas didesnis nei planuotas maksimalus
laukiamas rezultatas.
Vietoj planuotų 2 WC patalpų, kurių įrengimą teko atidėti dėl atlliekamų rekonstrukcijos darbų,
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Bitininkų 31, buvo atlikti 2018 metais neplanuoti darbai. Po Kauno miesto savivaldybės tarybos
sprendimo 2018-05-29 Nr. T-310, pastatas, esantis Šeštokų g. 30,
perduotas gimnazijai.
Perėmus pastatą iš neformalaus ugdymo įstaigos per 2 mėnesius reikėjo atlikti pastato
rekonstravimo darbus, erdves pritaikyti pradinio ugdymo mokiniams, įrengti 6 klases, maitinimo
zoną, 5 WC patalpas. Pastatai Šeštokų g. 30 įregistruoti VĮ Registrų centre. Žemės sklypas
gautas panaudos pagrindais. Atlikti dviejų avarinės būklės šiltnamių demontavimo darbai.
Siekiant taupyti šilumos energiją, atjungtas šildymas likusiam avarinės būklės šiltnamiui. Iškelta
elektros skydinė iš vidaus patalpų į pastato išorę. Naujai atlikti vidaus patalpose elektros
instaliacijos, signalizacijos, apšvietimo darbai. Į pastatą atvestas šiltas vanduo, renovuota
vandentiekio sistema, į mokomuosius kabinetus įvestas vandentiekis, įrengtos kriauklės visuose
kabinetuose. Atliktas visų kabinetų lubų, sienų, grindų kapitalinis remontas. Pakeistos vidaus
durys. Priekinėje kiemo dalyje atlikta laiptų ir fasadinės dalies įėjimo rekonstrukcija. Eko daržo
aplinka perimta iš Aplinkotyros centro, tvarkomos žaliosios zonos, kuriama mokinių tiriamosios,
patirtinės veiklos aplinka. Šiam tikslui įgyvendinti panaudota 199694,00 Eur savivaldybės skirtų
lėšų.
Pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos
modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“, atliktos projektavimo darbų pirkimo paslaugos,
vyko aktyvus bendradarbiavimas su architektu siekiant sukurti modernias erdves gimnazijos
valgykloje, koridoriuose, sukurti modernią gamtamokslinę erdvę, muzikos ir dailės zonas, įrengti
modernias erdves gimnazijos pastato palėpėje. Sukurtas projektas pateiktas ekspertų vertinimui.
Nupirktos ekspertinio vertinimo paslaugos ir gavus teigiamą ekspertų vertinimą parengti statybos
Rangos darbų pirkimo dokumentai. Parengti dokumentai perduoti Agentūrai išankstiniam
vertinimui. Modernizavimo projektas, kurio metu bus sukurta 13 modernių erdvių, pradėtas
vykdyti ir bus baigtas įgyvendinti iki 2019 m gruodžio mėn.
Šiais metais projektavimo darbams ir projekto ekspertizės atlikimui panaudota 10393,90 Eur.
Galima teigti, kad įgyvendinant 3 tikslą viršyti maksimaliai laukti rezultatai, atlikta ženkliai
daugiau darbų nei planuota, nes įrengtos patalpos Šeštokų g. 30 ir pradėtas įgyvendinti ES
finansuojamas projektas „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų
efektyvumą“. Sėkmingą gimnazijos veiklą lėmė puikiai koordinuotos veiklos, gera komunikacija
su Savivaldybės specialistais, nuosekli vykdomų darbų priežiūra, darni gimnazijos
administracijos veikla.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano priemones 2018 metais buvo atnaujintos visų mokomųjų
dalykų ir dalykų modulių programos, ilgalaikiai planai, į kurių turinį integruotas ekologijos ir
aplinkos technologijų ugdymo turinys. Mokytojai parengė atitinkančias gimnazijos ugdymo
kryptį pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, skirtas mokinių poreikiams tenkinti.
Ugdymo turinį papildė privalomas „gamtamokslinių tyrimų“ dalykas. Sistemiškais, nuosekliais
ciklais organizuota projektinė veikla visai gimnazijos bendruomenei, didelė dalis projektinių
veiklų vyko gimnazijos partnerių edukacinėse erdvėse. Lietuvos Eko mokyklų tinklas pasipildė
naujomis narėmis ir dabar jį sudaro 23 ugdymo įstaigos. Įgyvendinant gimnazijos strateginį planą
pasiekti visi planuoti tikslai.
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II SKYRIUS
2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo
(toliau – užduotys)
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1.Užtikrinti
Pagerinti mokinių NMPP, PUPP ir VBE
mokinių
NMPP, PUPP ir ataskaitų
analizės
pasiekimų
VBE rezultatus
duomenimis
gerinimą,
4
kl.
matematikos
skatinant
aukštesniojo
lygmens
gimnazijoje
rezultatas siekia 42,7
veiksmingus
proc.,
ugdymo
pokyčius
skaitymo-38,8 proc.,

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

NMPP, PUPP ir VBE
ataskaitų
analizės
duomenimis
4 kl. matematikos
aukštesniojo lygmens
rezultatas siekia 54,2
proc.,
skaitymo-53,4 proc.,

rašymo- 37,1 proc.

rašymo- 55,2 proc.

6 kl.
matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas siekia
21,8 proc.,
skaitymo-18,9 proc.,

6 kl.
matematikos
aukštesniojo lygmens
rezultatas siekia 25
proc.,
skaitymo-40proc.,

rašymo-16 proc.

rašymo-20,5 proc.

8 kl.
matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas siekia
16,2 proc.,
skaitymo-9,8 proc.,

8 kl.
matematikos
aukštesniojo lygmens
rezultatas siekia 23,3
proc.,
skaitymo-28,1 proc.,

rašymo-21 proc.

rašymo-27,9 proc.

PUPP rezultatų kokybė:
PUPP
rezultatų
matematikos
siekia 19 kokybė:
proc.
matematikos
siekia
22 proc.
Metinių rezultatų kokybė: Metinių
rezultatų
lietuvių k. siekia 38 proc., kokybė: lietuvių k.
matematikos -30 proc.
siekia
43
proc.,
matematikos -32 proc.
VBE lietuvių k. (36 - 85 VBE lietuvių k. (36 balų) siekia 34,3 proc.,
85 balų) siekia 75
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1.2.Saugios
ugdymosi
aplinkos kūrimas

1.3. Gimnazijos
aplinkų
modernizavimas,
racionalus
lėšų
panaudojimas.
Mokinių skaičiaus
vidurkio
klasėse
augimas.

Atlikti
klasių
mikroklimato
tyrimai.
Vaikų socialinių ir
emocinių
kompetencijų
ugdymo programos
LIONS
QUEST
mokymai
ir
įgyvendinimas: 5-8
klasėms
„Paauglystės
kryžkelės“.
Didės
patyčių
skaičiaus rodiklis.
Laikomasi
vaiko
gerovės
užtikrinimo
gimnazijoje
tvarkos.

Pradėtas
įgyvendinti
gimnazijos pastato
rekonstrukcijos
projekto pirmasis
etapas.
Stogo
dangos pakeitimo
darbų ir palėpės
įrengimo
darbų
įgyvendinimo
koordinavimas.
Derinimas
su
savivaldybės
Statybos skyriumi
ir rangovais.
Parengtas ir su
architektais
suderintas pastato
modernizavimo
vidaus
interjero
dizaino ir techninis
darbo projektas.
Kils
mokinių
skaičiaus vidurkis
klasėse

matematikos-45,4 proc.,
anglų k.-24,1 proc.

proc.,
matematikos36,5proc.,
anglų k.-47,6 proc.

Atliktų tyrimų rezultatų
duomenimis bent 3 proc.
pagerėjo
mikroklimatas
gimnazijoje.

Atlikus 1-12 klasių
mokinių mikroklimato
vertinimo tyrimą 92
proc.
mokinių
teigiamai
vertino
įstaigos mikroklimatą.

2
proc.
pagerėjo 5
proc.
pagerėjo
gimnazijos
mokinių gimnazijos mokinių
saugumo jausmas.
saugumo jausmas.
6 ir 8 kl. patyčių rodiklis
didesnis
už
Lietuvos
vidurkį.
Kauno
miesto
savivaldybės
administracijos Švietimo
skyriaus vedėjo 2018 m.
kovo 9 d. įsakymo
Nr. 35-156 „Dėl vaiko
gerovės
užtikrinimo
Kauno miesto ugdymo
įstaigose“ įgyvendinimas.
Pasirašyta rangos sutartis
dėl pastato rekonstrukcijos
su rangovais.
Suderinti statybos darbų
planai tinkamai vykdytas
ir
jų
vykdymo
koordinavimas.
Atliktas stogo dangos
keitimas.
sustiprintos
grindys,
suformuotos
laiptinės,
pakeista
ketvirtadalis pastato langų,
įvykdyti
ketvirtadalio
pastato šiltinimo darbai.

6 ir 8 kl. patyčių
rodiklis didesnis už
Lietuvos vidurkį.
6 kl. -0,69
8 kl. 0,15

Statybvietė perduota
Rangovui
UAB
„Verslo“ tik 2018 m.
liepos 17 d. pasibaigus
savivaldybės
organizuotiems
viešiesiems
pirkimams,
todėl
darbų atlikimui liko
mažiau nei pusė metų,
iš kurių tik pusantro
mėnesio
mokinių
atostogos.
Pasiektas didesnis nei
minimalus
lauktas
rezultatas,
kadangi
užtruko
viešieji
pirkimai,
kuriuos
atliko
Savivaldybė.
Statybos
Rangos
darbų
sutartys
pasirašytos tik vasaros
antroje
pusėje
ir
Rangovui nepavyko
sparčiau
vykdyti
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sutarties sąlygų nes
atliekant
darbus
paaiškėjo
projektuotojų klaidos,
būtini
pakeitimai,
kurių
derinimas
užtruko.
Tačiau
darnus darbas su
Savivaldybės statybos
skyriumi
ir
projektuotojais leido
maksimaliai
paspartinti įmanomus
atlikti darbus mokinių
ugdymo proceso metu.

Pasirengimas
pereiti
prie
mokytojų etatinio
apmokėjimo
tvarkos.
Užtikrinti vidaus
darbo kontrolę.

Iki 2018 m. spalio mėn.
parengtas
gimnazijos
interjero ir techninis darbo
projektas
ir
pateiktas
ekspertizei.
Parengti
dokumentai remonto darbų
pirkimui,
siekiant
įgyvendinti
modernizavimo projektą.
Paruošti sprendiniai ir
specifikacija
interjero
formavimui, nestandartinių
baldų interjero detalių
aprašai, specifikacijos.
Tinkamas
savalaikis
derinimas su savivaldybės
Plėtros
programų
ir
Statybos skyriais.

Pradėtas įgyvendinti
ES
finansuojamas
projektas „Aleksoto
bendrojo
ugdymo
įstaigos
modernizavimas
didinant
paslaugų
efektyvumą“, atliktos
projektavimo
darbų
pirkimo
paslaugos,
vyko
aktyvus
bendradarbiavimas su
architektu
siekiant
sukurti
modernias
erdves
gimnazijos
valgykloje,
koridoriuose, sukurti
modernią
gamtamokslinę erdvę,
muzikos ir dailės
zonas,
įrengti
modernias
erdves
gimnazijos
pastato
palėpėje.
Sukurtas
projektas
pateiktas
ekspertų vertinimui.
Nupirktos ekspertinio
vertinimo paslaugos ir
gavus
teigiamą
ekspertų
vertinimą
parengti
statybos
Rangos darbų pirkimo
dokumentai. Parengti
dokumentai perduoti
Agentūrai
išankstiniam
vertinimui.
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Modernizavimo
projektas, kurio metu
bus
sukurta
13
modernių
erdvių,
pradėtas vykdyti ir bus
baigtas įgyvendinti iki
2019 m gruodžio mėn.
Šiais
metais
projektavimo darbams
ir projekto ekspertizės
atlikimui panaudota
10393,90 Eur. Pasiekti
planuoti maksimalūs
rezultatai.
Mokinių skaičiaus vidurkis Gimnazijoje vidutinis
klasėse atitinka normas.
mokinių
skaičius
klasėje 1,07 proc.
didesnis, nei pernai
metais.
Mokinių
skaičius
klasėse
atitinka
normas.
Klasės rentabilios.
Parengta
darbo
apmokėjimo
sistema,
patvirtintas
pareigybių
sąrašas,
parengti
pareigybių
aprašymai,
papildytos darbo tvarkos
taisyklės.
Darbuotojai
pasirašytinai supažindinti
su apmokėjimo sistema.
Vidaus darbo kontrolė
vertinama gerai.

Parengta
darbo
apmokėjimo sistema,
patvirtintas pareigybių
sąrašas,
parengti
pareigybių aprašymai,
papildytos
darbo
tvarkos
taisyklės.
Darbuotojai
pasirašytinai
supažindinti
su
apmokėjimo sistema.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Įrengti pradiniam ugdymui tinkamas patalpas
Po Kauno miesto savivaldybės tarybos
Šeštokų g. 30.
sprendimo 2018-05-29 Nr. T-310,
pastatas, esantis Šeštokų g. 30,
perduotas gimnazijai. Perėmus pastatą
iš neformalaus ugdymo įstaigos per 2
mėnesius atlikti pastato rekonstravimo
darbai, erdvės pritaikytos pradinio
ugdymo mokiniams, įrengtos 6 klases,
valgyklos zona,
5 WC patalpas.
Pastatai Šeštokų g. 30 įregistruoti VĮ
Registrų centre. Žemės sklypas gautas
panaudos pagrindais. Atlikti 2 avarinės
būklės šiltnamių demontavimo darbai.
Siekiant taupyti šilumos energiją,
atjungtas šildymas likusiam avarinės
būklės šiltnamiui. Iškelta elektros
skydinė iš vidaus patalpų į pastato išorę.
Naujai atlikti vidaus patalpose elektros
instaliacijos, signalizacijos, apšvietimo
darbai. Į pastatą įvestas šiltas vanduo,
renovuota
vandentiekio sistema, į
mokomuosius
kabinetus
įvestas
vandentiekis, įrengtos kriauklės visuose
kabinetuose. Atliktas visų kabinetų
lubų, sienų, grindų kapitalinis remontas.
Pakeistos vidaus durys. Priekinėje
kiemo dalyje atlikta laiptų ir fasadinės
dalies įėjimo rekonstrukcija.
Pastatas gavo Higienos pasą.
3.2. Įgyvendinti programos „Erasmus+“ 2 Gimnazija
sėkmingai
įgyvendino
pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio
tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus
„Ecological literacy“ (ELIT)
tarpmokyklinės strateginės partnerystės
projektą „Ecological literacy“ (ELIT),
kurio
įgyvendinimui
Nacionalinė
agentūra skyrė 19 395,00 EUR dotaciją.
Projektas buvo pradėtas vykdyti 2016
m. ir tęsėsi iki 2018 m. rugpjūčio mėn..
Projekto veikloje dalyvavo Rumunija,
Kipras, Turkija, Portugalija, Kroatija ir
Lietuva. 2018 m. pavasarį gimnazija
šalims partnerėms
(mokiniams ir
mokytojams) organizavo mobilumo
veiklas Lietuvoje.
2018 metais
projektas baigtas įgyvendinti, pristatytos
veiklos ir finansinės ataskaitos, kurias
įvertino Agentūra. Projektas pripažintas
kaip sėkmingai įgyvendintas.
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Pamokos kokybės vertinimas
6.2. Įstaigos pažangos valdymas
Direktorė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)
(2019-01-22)

_________________
(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

