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PATVIRTINTA 

Visuotinio dalininkų susirinkimo  

2022-03-23   protokolu  Nr. VD-3 

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA 

______________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Bitininkų g. 31, Kaunas. 

1.2. Telefono Nr.: 837 420400, 8 68 396829 

1.3. El. pašto adresas: rastine@adamkausgimnazija.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas: http://adamkausgimnazija.lt 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1930-06-01 (įregistravimo data 1995-04-03). 2009 m. kovo 19 d. 

Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr.T-192 įstaiga pertvarkyta keičiant savivaldybės biudžetinę 

įstaigą į viešąją.  

1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Rita Mikalauskienė paskirta eiti 

direktoriaus pareigas nuo 2013 m. liepos  10 d. visuotinio šv. Pranciškaus mokyklos dalininkų susirinkimo 

nutarimu 2013-07-08 Nr.17).  

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija – ekologinio ugdymo pradininkė Lietuvoje.  

Ugdymas gimnazijoje pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas grindžiamas 

bendrosiomis programomis, į jų turinį integruojant Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo 

sampratos turinį. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu siekiama darnios asmenybės ugdymo, kuri 

pasižymi giliomis ekologijos ir aplinkos technologijų žiniomis, išplėtotais praktiniais gebėjimais, 

suformuotomis vertybinėmis nuostatomis ir aktyviai bei atsakingai veikia. 

Įgyvendinant 2021 metų strateginio ir veiklos planų tikslus pavyko pasiekti maksimalius arba 

didesnius nei planuotus maksimalius rezultatus  visose planuotose srityse:   

Įgyvendinant strateginio plano (STRAPIS)  priemonę „Ugdymo kokybės gerinimas viešojoje 

įstaigoje Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje“, įgyvendinti  visi planuoti rodikliai: „Įgijusių 

vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus“ – viršyta planinė reikšmė; „Įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus“ viršyta planinė reikšmė; „Abiturientų, 
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išlaikiusių lietuvių kalbos ir lit. valstybinį egzaminą nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų 

skaičiaus“ pasiekta planinė reikšmė; „Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 

7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus“ – viršyta planinė reikšmė.    

Siekiant įgyvendinti kiekvieno vaiko teisę į kokybiško ugdymo ir pagalbos užtikrinimą, organizuoti 

įtraukiojo mokymo mokymai gimnazijos mokytojų komandai.  

Siekiant ugdymo kokybės gerinimo kalbų ugdyme, gimnazija:  bendradarbiaudama su Goethe´s 

institutu  jau antrus metus iš eilės įgyvendina tarptautinį daugiakalbystės projektą CLILIG „Gamta ir 

žmogus“ (vokiečių kalba)  (5 kl.);  

 įgyvendinama darnios  daugiakalbystės programa  „Kultūrinis tiltas tarp Rytų ir Vakarų“  (5-7 kl.) 

(anglų kalba).  

Sėkmingai įgyvendinamas tarptautinės programos ERASMUS+ projektas „FOLKLORIKA“, 

kuriame dalyvauja Lietuva, Lenkija, Turkija, Ispanija, Kipras ir Rumunija.  

Įgyvendinamas tarptautinis „eTwinning“  projektas 5-6 kl. mokiniams „Math is our Life“ (bus 

vykdomas iki 2022 m. birželio mėn.), gimnazija taip pat dalyvavo  „eTwinning“  projekte 4  klasių 

mokiniams „Easter celebrations around the world“.  

2021 m. gimnazija sėkmingai įgyvendino respublikinės  darnaus vystymosi įgūdžių programos 

„Darni  mokykla“ veiklas, kurias įvertinus gimnazijai įteiktas sidabrinis sertifikatas.  

Sėkmingai įgyvendinant gamtamokslinį ugdymą gimnazija 2021 m. gegužės 6 d. savo patirtimi 

dalinosi ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio švietimo įstaigų bendruomenių nariais organizuodama 

tarptautinę nuotolinę konferenciją „EKO idėjos Lietuvai 2021“.  

Plėtojamas efektyvus bendradarbiavimas su VDU. 8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniams dalis 

kontaktinių ir nuotolinių gamtamokslinių tyrimų pamokų vyko (ir vyksta) Vytauto Didžiojo universiteto 

laboratorijose.  

Gimnazija įgalino mokytojus įveikti  technologinius iššūkius organizuojant ugdymo procesą 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, mokytojams buvo organizuoti mokymai ir metodinės 

valandos. 

Diegiant IT taikymo naujoves gimnazijos mokytojų komanda  buvo įtraukta į programos 

„Teachers Lead Tech (TLT) mokymus. 

2021 metais išskirtinai didelis dėmesys buvo skirtas  mokinių saugumo užtikrinimui, pamokų 

lankomumo gerinimui.  

Diegiant inovacijas 2021 metais sukurta efektyvi lankomumo stebėsenos sistema OnDrive diske, 

kuri sudarė sąlygas nuolat ir efektyviai stebėti mokinių pamokų lankomumą. Kadangi lankomumo 

žymėjimas vykdomas kiekvienos pamokos metu, vienoje ir visiems mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams ir administracijos atstovams matomoje sistemoje, tai sudaro sąlygas operatyviai reaguoti 

mokiniui neatvykus į pamoką, išsiaiškinti neatvykimo  priežastis, nedelsiant informuoti apie tai mokinių 

tėvus. Sistema taip pat sudaro sąlygas stebėti mokinių sergamumą, COVID-19 atvejus, izoliaciją.  Įdiegus 
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šią sistemą praleistų pamokų skaičius lyginant su praeitais mokslo metais sumažėjo 4696 pamokomis, t.y. 

net 41,1 proc. Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius sumažėjo 28 proc. Dėl ligos praleistų 

pamokų skaičius sumažėjo 62 proc. Šią mūsų gimnazijos sukurtą ir įdiegtą sistemą vertiname kaip 

išskirtinai efektyvią mokinių lankomumo gerinimo priemonę. 

2021 metais, kaip dar viena inovacija,  įdiegta  mokinių praėjimo kontrolės sistema (praėjimo 

kortelės), kurios dėka operatyviai fiksuojamas mokinių atvykimas į gimnaziją,  vėlavimai, kas leidžia 

skubiai išsiaiškinti neatvykimo į gimnaziją ar vėlavimo priežastis.  

Siekiant gimnazijos bendruomenės saugumo užtikrinimo, bei įgyvendinant smurto ir patyčių 

prevenciją gimnazijoje, užtikrinama,  kad kiekvienas mokinys dalyvautų bent vienoje ilgalaikėje 

prevencinėje programoje. Gimnazija 2021 m. įgyvendino  patyčių ir kitokio žeminančio elgesio 

prevenciją pagal patyčių prevencijos programos „Friends“ metodiką  visiems 1-12 kl. mokiniams.  Taip 

pat buvo įgyvendinama  tarptautinė ankstyvoji prevencinė programa  „Obuolio draugai“, socialinių 

emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programą „Antras žingsnis“,    Lions Quest ugdymo 

programą „Paauglystės kryžkelės“,  „Pykčio kontroliavimo programa“, ankstyvoji prevencinė programa 

„Įveikime kartu“.  

Įgyvendinant prevencines programas  pavyko pasiekti, kad saugiai ir gerai gimnazijoje 

besijaučiančių priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičius išaugo iki 86,5 proc., 1-12 klasių iki 84,3 proc.  

(viršyta planinė reikšmė). 

 Sėkmingai įgyvendintas  viešasis  mokinių maitinimo paslaugų pirkimas teikti maitinimo paslaugas 

mokiniams Bitininkų g. 31 ir Šeštokų g. 30, kas leido užtikrinti kokybišką bei sklandų mokinių maitinimo 

organizavimą.  

Įgyvendinant strateginio plano priemonę „Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pastato 

Bitininkų g. 31 energetinio efektyvumo didinimas“, pasiektos rodiklių  „Rekonstruoto pastato ploto 

dalis nuo viso pastato ploto“,   „Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų“   planinės reikšmės.  

Įgyvendinus ES finansuojamą modernizavimo projektą, buvo įrengta moderni gamtamokslinių tyrimų 

laboratorija, kuri pritaikyta mokinių gamtos mokslų eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti, 

tai sudarė sąlygas gamtos mokslų pasiekimams gimnazijoje gerinti.  

2021 metais ženkliai pagerintos edukacinės aplinkos įgyvendinant ES projektus, savivaldybės 

finansuojamą pastato rekonstrukcijos projektą. Taip pat buvo pateikta paraiška dėl šilumos ūkio 

modernizavimo: 

Įgyvendinant ES projekto ŠMM priemonę  „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ Nr.09.1.3-

CPVA-R-724-21-0003, įgyvendintas gimnazijos erdvių  modernizavimo projektas: „Aleksoto bendrojo 

ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“. Įgyvendinant projektą įrengtos 

daugiafunkcės modernios edukacinės gimnazijos erdvės, pritaikytos ugdymo reikmėms ir rekreacijai. 

Baigtas įgyvendinti gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas (projekto metu buvo įrengta 

ventiliacijos ir rekuperacijos sistemos, pakeistas stogas, renovuotos šildymo, vandentiekio, kanalizacijų 
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sistemos, pakeisti langai, įrengtas ventiliuojamas fasadas, sutvarkytos prieigos.  Šiuo metu vyksta atliktų 

darbų  pridavimo atitinkamoms tarnyboms procesai. 

Atlikti apsaugos ir priešgaisrinės saugos signalizacijų atstatymo ir naujų zonų prijungimo į bendrą 

sistemą darbai  Bitininkų g. 31 pastate. 

Siekiant modernių erdvių plėtojimo ir kokybiškų ugdymo sąlygų sudarymo organizuojant ugdymo 

procesą, įsigyti ir į ugdymo procesą įdiegti 5 interaktyvūs ekranai. 

Gerinant  nuotolinio ugdymo sąlygas įsigytos priemonės ir įrengti  5 kabinetai hibridiniam 

mokymui.  

Apibendrinant galima teigti, kad viršyti maksimaliai laukti rezultatai, atlikta ženkliai daugiau 

darbų  nei planuota.   

  

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie veiklos 

ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriui 

priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitos formą, patvirtintą 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), 

kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų 

patvirtinimo“. 

  

IV SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

 

Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2021 m atliko Išankstinį tyrimą, kurio 

išvados pateiktos 2021 m. birželio 10 d. Nr. AP-6 ataskaitoje. Gimnazijos veikla įvertinta gerai, todėl 

auditas baigtas išankstiniu tyrimu.  

 

V SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

 

Gimnazijoje kasmet didėja mokinių skaičius. Mokinių registro duomenimis gimnaziją     2021 m. 

rugsėjo 1 d. lankė 1005 mokiniai.  Mokinių skaičius, lyginant su pernai metų duomenimis, išaugo 8,29 
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proc., klasių komplektų skaičius išaugo 2 komplektais, t.y. šiuo metu yra 40 klasių komplektų (įskaitant 

dvi priešmokyklinio ugdymo grupes).  

 

Gimnazijos veikla įgyvendinant savito ugdymo ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos 

elementus, plėtojant ekologinio ugdymo idėjas bei siekiant ugdymo kokybės gamtamokslinio ugdymo 

srityje 2021 m. buvo pripažinta ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygmeniu. 2021 m. gimnazija buvo 

pripažinta pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo ENO (Environment online)   tinklo nare ir už 

pasiekimus ekologijos ir gamtosaugos srityse buvo paskirta ENO veiklų koordinatore Lietuvoje. 

Gimnazija buvo apdovanota ENO (Environment online) mokyklų ir bendruomenių tinklo asociacijos 

sertifikatu už aktyvią veiklą įgyvendinant  ENO veiklas bei koordinuojant kitų Lietuvos mokyklų ENO 

veiklas.    

Siekiant ugdymo kokybės gerinimo įgyvendinant tarptautinius  projektus, 2021 m. parengta ir 

Švietimo mainų paramos fondui pateikta  „ERASMUS+“ mobilumo akreditacijos paraiška. Paraiška buvo 

įvertinta ir patvirtinta. Gimnazijai   Erasmus+ programos  akreditacija suteikta  iki 2027 metų. 

Gimnazija 2021 m. parengė ir  pateikė paraiškas įgyvendinti tarptautinius projektus: 

 programos „ERASMUS+“ 1  pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektui    

„Environmental Sustainability for Sustainable Schools – (ES4SS)“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-

000013870 įgyvendinti. Paraiška buvo patvirtinta, pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis, skirta 

26850,00 eur  dotacija.  Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Projekto partneriai: 

Ispanija, Italija, Turkija ir Lietuva. Gimnazija – šio projekto koordinatorė. Projekto metu bus kuriamos 

metodinės priemonės ekologinio ugdymo organizavimui; 

programos „Erasmus+“ KA220-SCH bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje 

projekui  „Back To The Wild: Non-Traditional Educational Methods in Primary Education“. Projekto 

paraiška  buvo patvirtinta. Bus Pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. Projekto įgyvendinimui skirta 

28500 eur dotacija. Projekto koordinatorius - VDU. Projekte dalyvaus partneriai iš Suomijos, Latvijos, ir 

Lietuvos (mūsų gimnazija ir VDU). Projekto metu bus kuriama ir išbandoma ekologinio ugdymo 

metodika.   

2021 metais  įdiegtos inovacijos -   mokinių praėjimo kontrolės sistema (praėjimo kortelės), kurios 

dėka operatyviai fiksuojamas mokinių atvykimas į gimnaziją,  vėlavimai, kas leidžia skubiai išsiaiškinti 

neatvykimo į gimnaziją ar vėlavimo priežastis.  Taip pat kita inovacija - elektroninė praėjimo kontrolės 

sistema susieta su valgykla, t.y.   modernizuotas atsiskaitymas valgykloje. Atsisakyta grynųjų pinigų, kas 

yra itin aktualu COVID-19 pandemijos valdymo metu, elektroninėje mokinio praėjimo kontrolės kortelėje 

integruota atsiskaitymo už valgyklos paslaugas funkcija, el.maitinimo sistema sudaro sąlygas iš anksto 

pasirinkti norimą meniu bei moderniai atsiskaityti už maitinimo paslaugas. 
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2021 metais atlikta gimnazijos pastato Šeštokų g. 30  projekto bendroji ekspertizė (vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis). Atliktas  1 aukšto remontas: įrengtas užsienio kalbos kabinetas pradinių klasių 

mokiniams.  Sutvarkyta lauko pavėsinė. Įrengta  šviesolaidinio interneto prieiga.  

2021 metais gimnazija pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai šilumos siurbliui 

įrengti adresu Bitininkų g. 31, Kaunas ir gavo iš Agentūros teigiamą paraiškos vertinimą bei skirtą 

finansavimą.  

  

 

 
Direktorė____________________                            _________________                               Rita Mikalauskienė 

  (Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                         (vardas ir pavardė) 


