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ĮVADAS 

 

Mokinių skaičiaus gimnazijoje kaita.  

Mokinių skaičiaus maţėjimas 
2007 m. 2008 m. 2009 m. 

sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Kauno Maironio gimnazija 543 -5,57 536 -1,29 516 -3,73 

Miesto gimnazijose 7327 -6,2 6744 -7,96 6153 -8,76 

Miesto bendrojo lavinimo 

mokyklose 
48441 -5,05 46428 -4,16 44053 -5,12 

 

Nuo 2007m. rugsėjo 1 d. gimnazija gryninasi – neformuojamos penktosios klasės (2009m. 

rugsėjo 1 d. pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį mokosi tik 8 klasių mokiniai). Mokinių 

skaičius neţymiai maţėja: 2007m. – 543 mokiniai (5,57 proc.), 2008m.– 536 mokiniai (1,29 

proc.), 2009m. – 516 mokinių (3,73 proc.). Palyginus su Kauno miesto gimnazijomis ir 

vidurinėmis mokyklomis (atitinkamai 6,20 proc., 7,96 proc.ir 8,76 proc.), mokinių kaita 

gimnazijoje maţesnė.   

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse 2007-2008, 2008-2009 ir 2009-2010 m. m.    

Klasių grupės 2007-2008 m. m. 2008-2009 m. m. 2009-2010 m. m. 

5-8 kl. norma 25 22 25 

Gimnazijoje (tik 8 kl.) 28,94 27,1 22,7 

I-II kl. norma 25 25 25 

Gimnazijoje 27,1 23,5 26,7 

III-IV kl. norma 25 25 25 

Gimnazijoje 24,92 23,6 26,4 

Kauno Maironio gimnazija 25,86 26,80 25,80 

Miesto gimnazijose 27,24 26,87 26,87 

Miesto bendrojo lavinimo m-klose 23,89 24,12 23,89 
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Palyginus su 2008-2009 mokslo metais, mokinių skaičiaus vidurkis gimnazijos 6–8 

klasėse sumaţėjo iki 22,7 (norma 25) mokinio, o gimnazijos klasėse išaugo 1,4 mokinio. Miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų kontekste mokinių skaičiaus vidurkis 1,91 mokinio lenkia miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų rodiklius, tačiau  1,07 mokinio yra ţemesni tarp gimnazijų.   

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis.  

Metai 2006-2007 m. m. 2007-2008 m. m. 2008-2009 m. m. 

Mokinių skaičius gimnazijoje 100% (72) 100% (50) 100% (61) 

Baigė vidurinio ugdymo 

programą mieste 
99,5 % 97  % 99 % 

 

2009 metais brandos atestatai įteikti 61 abiturientui (100 proc.). Gimnazijos mokinių, 

įgijusių vidurinį išsilavinimą, pasiekimai per paskutinius trejus metus yra 1 proc. aukštesni nei 

miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.  

Įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą 

skaičius 

2009m. 

Tęsiančių mokslą 

2009 m. skaičius 

šalies aukštosiose 

mokyklose 

Tęsiančių 

mokslą 2009 m. 

skaičius 

uţsienio 

aukštosiose 

mokyklose 

Tęsiančių 

mokslą 

2009m. 

skaičius šalies 

kolegijose 

Mokosi 

kitose 

ugdymo 

institucijose 

(profesinės) 

Kita veikla 

(dirba) 

61 39 - 10 1 11 

(3-uţsienyje) 

 

Abiturientai toliau sėkmingai tęsia studijas šalies aukštosiose mokyklose. Mokinių, 

įstojusių mokytis į aukštąsias mokyklas, skaičius kasmet auga. 

Pateikusių prašymus ir priimtų į 

aukštąsias mokyklas abiturientų 

procentas 

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Miesto bendrojo lavinimo mokyklose 71,36 76,13 86,80 91,00 

Miesto gimnazijose 81,41 84,43 90,06 93,47 

Kauno Maironio gimnazija 62,37 67,96 85,48 87,50 

 

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis.  

Metai 2006-2007 m. m. 2007-2008 m. m. 2008-2009 m. m. 

Mokinių skaičius gimnazijoje 100% (49) 100% (39) 100% (130) 

Baigė pagrindinio ugdymo 

programą mieste 
94 % 93  % 94 % 

 

2009 metais pagrindinio išsilavinimo paţymėjimai įteikti 130 antrų klasių gimnazistų. 

Penki mokiniai išstojo iš gimnazijos ir išvyko mokytis į kitas ugdymo įstaigas (2 mokiniai – į 

uţsienio kolegijas), likusieji tęsia mokymąsi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą. 

Miesto bendrojo lavinimo mokyklų kontekste gimnazijos mokinių, įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą, rodikliai yra 6 proc. aukštesni. 
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Įstaigos socialinis kontekstas. 

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi 516 mokinių: 8 klasėse – 68 mokiniai, I–II 

gimnazijos klasėse – 240 mokinių, III–IV gimnazijos klasėse – 208 mokiniai. 66 proc. mokinių 

yra iš pilnų šeimų, 23 proc. – iš išsituokusių, 5,6 proc. mokinių yra netekę maitintojo. Gimnazijoje 

mokosi 5 globojami mokiniai (1 našlaitė). Socialinė parama teikiama 91 mokiniui, nemokamas 

maitinimas skiriamas 87 mokiniams. Gimnazijoje mokosi 39 rizikos grupės mokiniai: iš jų 26 

mokiniai turintys lankomumo problemų ir 13 mokinių – elgesio. Nepilnamečių reikalų inspekcijos 

įskaitoje mokinių nėra. 

 

Pamainingumas. II pamainos perspektyva. 

Gimnazijoje nėra mokinių, besimokančių antroje pamainoje (nuo 2008 m.). 

 

Mokinių, uţimtų neformaliajame ugdyme, dalis.  

2008–2009 m.m. bendras mokinių uţimtumas neformaliojo ugdymo veikla gimnazijoje 

siekė 48,17 proc. (2008–2009m.m. – 64 proc.). Gimnazijos mokinių uţimtumas neformaliojo 

ugdymo veikla miesto uţmokyklinėse įstaigose – 26 proc. (2008-2009 m. m. – 36 proc.). 

Palyginus su praeitais mokslo metais, mokinių uţimtumas neformaliajame ugdyme sumaţėjo: 

gimnazijoje – 13 proc., uţmokyklinėse įstaigose –10 proc. 

 

Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

Kategorija 2008 m. 2009 m. 

Ekspertai 3 4 

Metodininkai 18 18 

Vyresnieji mokytojai 17 17 

Mokytojai 12 12 

Iš jų: mokslų daktarai 1 3 

Magistrai 12 12 

Aukštasis išsilavinimas 98 proc. 100 proc. 

Iš viso mokytojų 50 (11,8) 51 (14,1) 

 

Gimnazijoje dirba kompetentingi, pedagoginį išsilavinimą turintys mokytojai.  

Pagrindinėse pareigose dirba 44 mokytojai, iš jų atestuoti 38 (86,3 proc.) mokytojai: 4 ekspertai, 

17 metodininkų, 14 vyresniųjų mokytojų. Nepagrindinėse pareigose dirba 7 mokytojai: iš jų 1- 
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metodininkas, 3 – vyresnieji mokytojai, 2 – humanitarinių mokslų daktarai, 1 – Kauno kolegijos 

dėstytoja. Mokytojų kvalifikacijos koeficientas – 14,1. 

 

Ţemės sutarties situacija.  

Valstybinis ţemės sklypas Nr. 1901/0169:4 apskaitytas Kauno miesto savivaldybės 

balanse pagal 2007-11-23 sutartį Nr. 1119/2007-230 su Kauno apskrities administracija. 

Pagrindas – Kauno apskrities viršininko 2007-11-23 įsakymas Nr. 02-01-12577, registro 

Nr.44/820066. 

 

Pastato kategorija. Higienos paso situacija. 

Gimnazijos pastatas priskirtinas III statinių grupei.  

Gimnazija turi Kauno visuomenės sveikatos centro 2006m. vasario 14 d. išduotą leidimą -  

higienos pasą Nr. 59.  

 

Energetinis auditas. 

Energetinis auditas atliktas 2006 m. gruodţio mėn. (atliko UAB „Tosta“). 2008m. 

rugpjūčio mėn. energetinis auditas buvo atnaujintas (atliko UAB „Tosta“). 2009m. kovo 31 d. 

paruoštas investicinis projektas ES struktūrinių fondų lėšoms gauti energijos vartojimo 

efektyvumui didinti gimnazijoje. Sutartis projektui vykdyti su Lietuvos verslo paramos agentūra 

pasirašyta 2009m. birţelio 30d. 

 

2008 – 2009 m. m. finansinių prioritetų realizacija. 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. 

 

Išorės lėšos 2008 metais 2009 metais 

2 proc. parama 31,6 tūkst. Lt 35,8 tūkst. Lt 

Comenius partnerystės projektas „Ne mokyklai 

– gyvenimui mokomės“ 

33,1 tūkst. Lt 16,2 tūkst. Lt 

Comenius programa mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimui 

- 21,2 tūkst. Lt 

Valgyklos nuoma 16,1 tūkst. Lt 17,1 tūkst. Lt 
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2008-2009 m. m. finansinių prioritetų realizacija (2 proc. paramos lėšos). 

Metai Panaudota Lėšos(tūkst. Lt.)  

2008 m. 

Ţaliuzės 101,102, 103, 108, 109 ir 204 kabinetuose. 2,4 

Baldai gimnazijos muziejuje. 13,1 

I aukšto kabinetų apšvietimui renovuoti.  12,0 

2009 m. 

Spinta, lentynos archyvui. 3,0 

Metalinių durų įstatymas archyve. 1,5 

Metalinių tvoros segmentų, turėklų, dviračio stovo 

pastatymas, kojos suoliukams. 

5,8 

Ūkinės, higienos prekės. 3,5 

Kanceliarinės prekės. 2,0 

 

Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos. 

Panaudota 
Lėšos (tūkst. Lt.) 

2008 metais 2009 metais 

Darbo uţmokesčiui  1314,2 1708,7 

Socialinio draudimo įmokoms  408,0 554,7 

Spaudiniams  37,4 32,1 

Kitoms prekėms  7,5 46,4 

Kvalifikacijos kėlimui  15,4 20,0 

Kitoms paslaugoms  6,7 7,6 

Darbdavių socialinei paramai 4,4 8,2 

Iš viso 1793,6 2377,7 

Savivaldybės lėšos. 

Panaudota 
Lėšos (tūkst. Lt.) 

2008 metais 2009 metais 

Darbo uţmokesčiui  416,1 344,9 

Socialinio draudimo įmokoms  129,0 108,7 

Komunalinėms paslaugoms 124,9 56,5 

Spaudiniams  1,0 0,5 

Kitoms prekėms  15,0 2,9 

Medikamentams 0,9 0,0 

Kitoms paslaugoms 21,7 11,1 

Ilgalaikio turto remontui  6,4 16,9 

Darbdavių socialinei paramai 1,7 0,9 

Mokinių pavėţėjimui 86,0 83,8 

Plėtros ir verslo skatinimo programa  34,0 

Iš viso 802,7 660,2 
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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2009 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS 

LAUKIAMUS REZULTATUS 

 

Tikslas 

Minimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

2009 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

Tobulinti pamokos 

vadybą, ugdyti 

mokinių gebėjimą 

mokytis, siekiant 

aukštesnių   

akademinių 

rezultatų. 

 

 

1. 50 proc. pagrindinėse 

pareigose dirbančių 

mokytojų bus išklausę 

šiuolaikinės pamokos 

vadybos, kitus seminarus ir 

gebės ugdymą organizuoti 

šiuolaikiškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 70 proc. I–II klasių 

gimnazistų gebės įsivertinti 

savo pasiekimus ir 

numatyti galimybes 

paţangai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 90 proc. abiturientų 

išlaikys VBE, iš jų 50 proc. 

surinks 50–100 balų ir 

viršys miesto mokyklų 

vidurkį. 

1. 96 proc. pagrindinėse 

pareigose dirbančių 

mokytojų dalyvavo 

ugdymo turinio 

planavimo pagal 

atnaujintas Bendrąsias 

programas seminaruose, 

įgijo naujų dalykinių ir 

bendrakultūrinių 

kompetencijų mokyklos 

įvaizdţio formavimo ir 

pedagoginio 

meistriškumo principų 

įgyvendinimo 

mokykloje seminaruose.  

 

2.Visi I–II klasių 

gimnazistai įsivertino 

savo gebėjimus, 

poreikius ir mokymosi 

stilius. Mokytojams 

parengtos 

rekomendacijos ugdymo 

turiniui ir mokinio 

veiklai pamokoje 

diferencijuoti, pradėtas 

kurti diferencijavimo 

modelis. 

 

3.96,7 proc. abiturientų 

išlaikė VBE, iš jų 54 

proc. surinko 50–100 

balų. 

1. 70 proc. pagrindinėse 

pareigose dirbančių 

mokytojų bus išklausę 

šiuolaikinės pamokos 

vadybos, kitus seminarus 

ir gebės ugdymą 

organizuoti šiuolaikiškai, 

dalintis šio darbo 

patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 80 proc. I–II klasių 

gimnazistų gebės 

įsivertinti savo 

pasiekimus ir numatyti 

galimybes paţangai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 95 proc. abiturientų 

išlaikys VBE, iš jų 60 

proc. surinks 50–100 

balų ir viršys miesto 

mokyklų vidurkį. 

Komentaras: Pasiektas beveik maksimalus rezultatas. Mokytojai tobulino savo kompetencijas keturiuose 

seminaruose, dalijosi patirtimi, naudojosi atlikto tyrimo rekomendacijomis diferencijuojant ugdymo turinį 

ir mokinio veiklas pamokoje. Visi antrųjų klasių mokiniai (130 mok.) sėkmingai baigė pagrindinio 

ugdymo programą ir gavo pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus. Brandos atestatai įteikti visiems (61 

mok.) abiturientams. 96,7 proc. abiturientų išlaikė VBE, iš jų 54 proc. (4 proc. aukštesnis nei minimalus 

laukiamas rezultatas) surinko 50–100 balų. Pagal keturių valstybinių brandos egzaminų (anglų k., lietuvių 

k., matematika, istorija) kokybės reitingą gimnazija yra aštunta tarp Kauno miesto mokyklų. 
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Tikslas 

Minimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

2009 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

Kurti saugią ir 

mokinių poreikius 

atliepiančią 

ugdymo(si) aplinką. 

Didţioji dalis (80 proc.) 

mokinių jausis saugiai, 

stengsis geriau mokytis, 

gaus jiems reikalingą 

pagalbą iš gimnazijoje 

dirbančių specialistų. 

 

Tyrimai rodo, kad 

beveik visi mokiniai 

gimnazijoje jaučiasi 

saugūs ir sąmoningai 

nusiteikę mokytis, jiems 

sudaromos palankios 

edukacinės aplinkos 

mokymosi spragoms 

šalinti, aukštesnei 

mokymosi motyvacijai 

skatinti, rinktis 

poreikius atliepiančią 

neformaliojo ugdymo 

veiklą (atliktas tyrimas), 

pradėta taikyti nauja 

mokinių pamokų 

lankomumo prieţiūros 

tvarka. 

Visi mokiniai jausis 

saugiai, pagerės  

mokymosi motyvacija, 

lankomumas, 

paţangumas. 

Komentaras: Pasiektas beveik maksimalus rezultatas. Atlikti tyrimai („Gimnazijos socialinio konteksto 

įtaka mokinių jausenai ir ugdymo rezultatams“, „Neformaliojo ugdymo įvertinimas ir paklausos – pasiūlos 

dermė“), vykdomos socializacijos („Toks mano pasirinkimas“, „Olimpinis ugdymas“), prevencinės 

programos („Sveika gyvensena“), įvairios akcijos uţtikrina saugią ir mokinių poreikius atliepiančią 

ugdymo(si) aplinką. Palyginus su praeitais mokslo metais mokinių keltų su nepatenkinamais įvertinimais 

skaičius sumaţėjo nuo 5 iki 3 mokinių. Bendras gimnazijos mokinių mokymosi sėkmingumas siekia 99,4 

proc. (2007–2008m.m buvo 98,8 proc.). Tačiau mokinių lankomumo prieţiūra išlieka prioritetine 

gimnazijos veiklos sritimi, nes vidutiniškai vienam mokiniui tenka 100 praleistų pamokų per metus: (8 

klasėse – 83 pamokos, praeitais mokslo metais – 72 pamokos; I–II gimnazijos klasėse –101, praeitais 

mokslo metais – 135 pamokos; III–IV gimnazijos klasėse – 116 pamokų, praeitais mokslo metais – 107 

pamokos).   

Tikslas 

Minimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

2009 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2009 m. rezultatas 

Siekti gimnazijos 

pastato 

rekonstravimo ir 

praplėtimo. 

 

Pasirengta įgyvendinti ES 

struktūrinių fondų projektą. 

 

 

 

 

 

 

Valstybės investicijų 

programoje numatytos 

lėšos 2011 m.  

Pasirengta ir pradėta 

įgyvendinti ES 

struktūrinių fondų 

projektą „Energijos 

vartojimo efektyvumo 

didinimas Kauno 

Maironio gimnazijoje“. 

 

Ieškoma lėšų gimnazijos 

sporto komplekso 

statybai.    

Pradėta įgyvendinti ES 

struktūrinių fondų 

projektą. 

 

 

 

 

 

Valstybės investicijų 

programoje numatytos 

lėšos 2010 m. 

Komentaras: Pasiektas beveik maksimalus rezultatas -  pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų 

projektas, tačiau kompleksiniam gimnazijos rekonstravimui Valstybės investicijų programoje 2010 m. 

numatytas finansavimas nebuvo skirtas. 
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2009 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

Privalumai  Trūkumai  Tobulinti pasirinkti 

gimnazijos veiklos aspektai 

1.Mokyklos kultūra. 

 

5. Gimnazijos strateginis 

valdymas: 

5.3.Vadovavimo stilius; 

5.4.Personalo valdymas; 

5.5.Materialinių išteklių 

valdymas. 

 

 

2.Ugdymas ir ugdymasis. 

2.4.Mokymosi kokybė. 

2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

4.Pagalba mokiniui. 

4.2. Pedagoginė, psichologinė 

ir socialinė pagalba. 

4.5.Tėvų pedagoginis 

švietimas.  

 

 

2.Ugdymas ir ugdymasis. 

 

2.4.Mokymosi kokybė. 

4. Pagalba mokiniui. 

 

 

IŠORĖS AUDITO IŠVADOS JEI YRA, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO 

SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS 

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

2009-06-30 nurodymas Nr.8094: 

 patikslinti vienalinijinę vidaus elektros tinklo schemą; 

 atestuoti asmenį, atsakingą uţ elektros ūkį, ir parengti jo pareiginę instrukciją; 

 atlikti pakartotinius pereinamosios kontaktinės varţos matavimus; 

 sutvarkyti elektros skydinę, kt. 

Kauno visuomenės sveikatos centro 2009-09-11 patikrinimo aktas Nr. 36-1704(7): 

 pašalinti HN 21-2005, p.34, 83; 

 

2010 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI 

 

2009 metų gimnazijos veiklos tikslų realizavimo atlikto įsivertinimo analizė parodė, kad 

gimnazijos veiklos tikslai beveik maksimaliai realizuoti. Vienas iš gimnazijos veiklos tikslų buvo 

pamokos vadybos tobulinimas. Mokytojai tobulino savo dalykines kompetencijas seminaruose, 

planavo ugdymo turinį ir mokinių veiklas pamokoje pagal atnaujintas Bendrąsias programas, 

dalijosi patirtimi. Gimnazijoje pradėtas kurti  diferencijavimo modelis. Atliktas I–II gimnazijos 

klasių mokinių gebėjimų, poreikių ir mokymosi stilių tyrimas, parengtos rekomendacijos ugdymo 

turiniui ir mokinio veiklai pamokoje diferencijuoti.  

Kurti saugią ir mokinių poreikius atliepiančią ugdymo(si) aplinką buvo vienas iš 

gimnazijos veiklos tikslų 2009 metais. Atlikti tyrimai („Gimnazijos socialinio konteksto įtaka 

mokinių jausenai ir ugdymo rezultatams“, „Neformaliojo ugdymo įvertinimas ir paklausos – 
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pasiūlos dermė“), vykdomos socializacijos („Toks mano pasirinkimas“, „Olimpinis ugdymas“), 

prevencinės („Sveika gyvensena“) programos, įvairios akcijos, samarietiška veikla ir veikla 

maironiečių draugijoje bei įvairiuose būreliuose padėjo uţtikrinti saugią ir mokinių poreikius 

atliepiančią ugdymo(si) aplinką.  

2009 metais atlikti svarbūs paruošiamieji darbai ES struktūrinių fondų projekto „Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio gimnazijoje“ įgyvendinimui: sudaryta ir 

įregistruota ţemės panaudos sutartis, sutvarkyta nekilnojamojo turto apskaita registrų centre, 

pateikta paraiška Lietuvos verslo plėtros agentūrai projekto finansavimui gauti ES struktūrinių 

fondų lėšomis, atliktas viešas projekto administravimo paslaugos pirkimas, atliktas projektavimo 

darbų ir autorinės prieţiūros paslaugos pirkimas. 

Atlikti ir kiti darbai: naujai įrengtas ir baldais aprūpintas archyvas, renovuota IT klasių 

instaliacija, įrengti dviračių stovai kieme, uţdėtos apsauginės grotos ant šviesduobių (9 vnt.), 

suremontuoti tualetai.  

Ugdymo kokybei ir aukštesniems akademiniams rezultatams uţtikrinti 2010 metais 

planuojama atnaujinti edukacines aplinkas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis ir įranga, tobulinti mokytojų kompetencijas mokinių gebėjimų ugdymui, taikyti 

diferencijavimo modelį. Aktuali išlieka neformaliojo ugdymo pertvarka, didesnis rizikos grupės 

mokinių įtraukimas į popamokinę veiklą, numatoma efektyvesnė lankomumo prieţiūra (III-IV 

gimnazijos klasėse vidutiniškai vienam mokiniui tenka 100 praleistų pamokų per metus, todėl bus 

siekiama šį skaičių sumaţinti 10 proc.). Toliau įgyvendinti ES struktūrinių fondų projektą 

„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio gimnazijoje“. 

 

VEIKLOS TURINYS 

1 Tikslas. Tobulinti edukacines aplinkas, aprūpinant mokomuosius kabinetus šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis, panaudojant projektų ir 2 proc. paramos lėšas. 

 

Sėkmės kriterijus 
Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
1.Sukurtos palankesnės 

edukacinės aplinkos mokiniams 

ir mokytojams (atnaujinti 

technologijų, menų ir IT 

kabinetai). 

 

 

 

1.1.Atnaujinti technologijų, menų 

kabinetai; 

1.2.Atnaujinta 15 kompiuterizuotų 

darbo vietų mokiniams viename IT 

kabinete; 

1.3.Įrengtos 6 naujos 

kompiuterizuotos darbo vietos 

mokytojams. 

 

1.1.Atnaujinti technologijų, menų 

kabinetai; 

1.2.Atnaujinta 30 kompiuterizuotų 

darbo vietų mokiniams dviejuose IT 

kabinetuose; 

1.4.Aprūpinti IT kabinetai 

interaktyviomis lentomis; 

1.3.Įrengtos 8 naujos 

kompiuterizuotos darbo vietos 

mokytojams; 

1.5. Įrengta treniruoklių salė 

buvusioje šaudykloje. 
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Priemonės: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1.1. Aprūpinti du IT 

kabinetus 

interaktyviomis 

lentomis. 

E.Petronienė, 

G.Kaţemėkas 

 2010-01-30 MTP plius 

projekto 

„Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas“ 

lėšos. 

 

 

1.2. Įrengti 6 naujas 

kompiuterizuotas 

darbo vietas 

mokytojams  

G.Kaţemėkas, 

T.Levinskas 

 2010-01-30 MTP plius 

projekto 

„Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas“ 

lėšos. 

 

 

1.3. Apmokyti mokytojus 

dirbti su nauja 

interaktyviąja lenta, 

daugiafunkciniu 

kopijavimo aparatu ir 

kitomis 

priemonėmis. 

 

K.Serapinaitė  2010-02-20 MK 

kvalifikacijos 

lėšos 

 

1.4. Atlikti vieno 

technologijų ir dviejų 

menų kabinetų 

remontus. 

 

G.Kaţemėkas   2010-09-01 2 proc. paramos 

lėšos 

 

1.5. Įrengti treniruoklių 

salę buvusioje 

šaudykloje. 

  2010-09-01 2 proc. paramos 

ir  savivaldybės 

lėšos 

 

 

1.6 Atnaujinti 15-30 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

mokiniams IT 

kabinete. 

 

G.Kaţemėkas, 

T.Levinskas 

 2010-06-30 2 proc. paramos 

lėšos 

 

1.7. Aprūpinti 

technologijų, gamtos 

mokslų ir menų 

kabinetus gautomis 

mokymo 

priemonėmis  

E.Petronienė, 

G.Kaţemėkas 

 2010-12-31 MTP plius 

projekto 

„Technologijų, 

menų ir gamtos 

mokslų 

infrastruktūra“ 

lėšos 
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2 Tikslas.  Ugdyti mokinių gebėjimą mokytis, taikant diferencijavimo modelį, užtikrinant aukštus  

akademinius rezultatus ir gerą lankomumą. 

Sėkmės kriterijus 
Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
1. Aukšti pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikros ir brandos 

egzaminų rezultatai. 

  

 

 

 

 

2. 10 proc. sumaţės vidutinis 

praleistų pamokų skaičius III–IV 

gimnazijos klasėse.  

1.1. 70 proc. I–II gimnazijos klasių 

mokinių gebės įsivertinti savo 

pasiekimus ir numatyti galimybes 

paţangai.  

1.2.  diferencijuotas III–IV klasių 

mokinių ugdymas uţtikrins, kad 90 

proc. abiturientų išlaikys VBE, iš jų 

50 proc. surinks 50–100 balų. 

2.1. 5 proc. sumaţės vidutinis 

praleistų pamokų skaičius III-IV 

gimnazijos klasėse. 

1.1. 80 proc. I–II gimnazijos klasių 

mokinių gebės įsivertinti savo 

pasiekimus ir numatyti galimybes 

paţangai. 

1.2.  diferencijuotas III–IV klasių 

mokinių ugdymas uţtikrins, kad 90 

proc. abiturientų išlaikys VBE, iš jų 

50 proc. surinks 50–100 balų. 

2.1. 10 proc. sumaţės vidutinis 

praleistų pamokų skaičius III–IV 

gimnazijos klasėse. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

2.1. 

 

Ištirti ir įvertinti I 

gimnazijos klasių 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir anglų 

kalbos  mokytojų 

pasiruošimą dirbti 

pagal atnaujintas 

Bendrąsias 

programas. 

 

E.Petronienė, 

K.Porcikaitė 

 2010-01-20 Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2.2. 

 

Organizuoti 

bandomuosius 

brandos egzaminus. 

 

D.Garnienė, 

E.Petronienė, 

K.Porcikaitė 

 2010-02-20 Lietuvių 

kalbos, anglų 

kalbos ir 

istorijos 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 

 

2.3. 

 

Išanalizuoti 

abiturientų 

pasirinkimą ir jų 

galimybes laikyti 

valstybinius brandos 

egzaminus. 

 

K.Porcikaitė, 

E.Petronienė 

 2010-02-28 Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 

2.4. 

 

Ištirti III–IV klasių 

mokinių 

nepatenkinamo 

lankomumo 

prieţastis ir 

koreguoti 

lankomumo tvarką. 

J.Česonienė  2010-03-30 Prevencinė 

grupė 
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2.5. 

 

Ištirti II gimnazijos 

klasių mokinių 

pasirengimą 

dalyvauti lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

pasiekimų patikroje. 

E.Petronienė, 

K.Porcikaitė, 
 2010-04-30 Lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

mokytojai 

 

2.6. 

 

Parengti lietuvių 

kalbos, matematikos 

ir anglų kalbos 

diferencijuotų 

uţduočių I klasių 

mokiniams blokus. 

E.Petronienė, 

K.Porcikaitė 
 2010-06-30 Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 

2.7. 

 

Teikti dalykų 

konsultacijas 

gabiems ir mokymosi 

spragų turintiems 

mokiniams. 

E.Petronienė, 

K.Porcikaitė 

 2010-12-22 Mokytojai  

2.8. 

 

Dalyvauti ES 

Socrates Comenius 

daugiašalės 

partnerystės 

tarptautiniame 

projekte „Ne 

mokyklai, gyvenimui 

mokomės“  

E.Petronienė, 

V.M.Stroputė 

 2010-12-30 Mokytojai, 

mokiniai 

 

 

3 Tikslas. Įtraukti  į neformaliojo ugdymo veiklą 80 proc. rizikos grupės mokinių ir 20 proc. padidinti 

mokinių užimtumą  neformaliajame ugdyme. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
1.Sukurta saugi aplinka mokiniams, 

mokiniai turi galimybę pasirinkti ir 

dalyvauti gimnazijos neformaliajame 

ugdyme pagal savo poreikius ir 

galimybes. 

Mokiniai jausis saugūs, bus 

uţtikrinamos lygios galimybės, 

pagerės mokinių uţimtumas ir 

saviraiškos galimybės: 80 proc. 

rizikos grupės mokinių bus įtraukti į 

neformaliojo ugdymo veiklą ir 10 

proc. išaugs mokinių dalyvavimas 

neformaliame ugdyme. 

Mokiniai jausis saugūs, visiems 

bus uţtikrinamos lygios 

galimybės, pagerės mokinių 

uţimtumas ir saviraiškos 

galimybės: 85 proc. rizikos 

grupės mokinių bus įtraukti į 

neformaliojo ugdymo veiklą ir 20 

proc. išaugs mokinių dalyvavimas 

neformaliame ugdyme. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

3.1. Pravesti 

Mokytojų tarybos 

posėdį 

„Neformaliojo 

ugdymo 

organizavimas 

gimnazijoje“ 

DGarnienė, 

J.Česonienė 

 

 2010-02-04 Neformaliojo 

ugdymo 

pertvarkos 

grupė 
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3.2. Vykdyti 

prevencinę 

programą 

„Vasaris – 

sveikos 

gyvensenos 

mėnuo“ 

 

J.Česonienė, 

I.Lukošienė 

 

Vaikų dienos 

centras „Vaikų 

stotelė“ 

 

2010-02-28 Prevencinio 

darbo grupė 

 

3.3. Vykdyti smurto 

prevencijos 

projektą 

„Elektroninė 

erdvė be smurto 

ir patyčių“ 

 

 

A.Stačiokaitytė Kauno Centro 

policijos 

nuovada, vaikų 

dienos centras 

„Vaikų stotelė“ 

 

2010-03-30 Prevencinio 

darbo grupė 

 

3.4. Sudaryti sąlygas 

klubų ir būrelių 

vadovams įgyti 

naujas  

kompetencijas 

 

 

J.Česonienė KPKC 2010-04-15 Klubų ir 

būrelių 

vadovams 

 

3.5. Vykdyti 

socializacijos 

projektą „Toks 

mano 

pasirinkimas“ 

J.Česonienė 

 

A.Ţikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla, 

vaikų dienos 

centras „Vaikų 

stotelė“ 

2010-12-20 Prevencinio 

darbo grupė 

 

3.6. Tęsti projektą 

„Vaikų ir 

jaunimo 

olimpinis 

ugdymas šalies 

mokyklose“ 

 

 

J.Česonienė 

 

Sargėnų vidurinė 

mokykla, 

Kauno apskrities 

kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

2010-12-20 Prevencinio 

darbo grupė, 

kūno kultūros 

mokytojai 
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Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai 

Lt 

Pastabos 

4.1. Parengti pastato 1C3p 

rekonstravimo techninį 

projektą. 

D.Garnienė  2010-04-30  171198  

4.2. Atlikti pastato 1C3p 

rekonstravimo darbų 

viešuosius pirkimus 

Gimnazijos 

viešųjų pirkimų 

komisija 

 2010-05-31   

4.3. Įrengti informacinį 

stendą maketavimo 

gamybos ir įrengimo 

paslaugos viešajam 

pirkimui  

Gimnazijos 

viešųjų pirkimų 

komisija 

 2010-05-31 

(pirkimas) 

2010-06-30 

(įrengimas) 

2000  

4.4. Įrengti nuolatinį 

aiškinamąjį stendą 

maketavimo gamybos ir 

įrengimo paslaugos 

viešajam pirkimui 

Gimnazijos 

viešųjų pirkimų 

komisija 

 2010-05-31 

(pirkimas) 

2010-06-30 

(įrengimas) 

2000  

4.5. Atlikti pastato 1C3p 

rekonstravimo darbų 

techninės prieţiūros 

paslaugos viešą pirkimą. 

Gimnazijos 

viešųjų pirkimų 

komisija 

 2010-05-31   

4.6. Atlikti pastato 1C3p 

rekonstravimo darbus 

(stogas, langai, šildymo 

sistema, elektros sistema 

ir kt.) 

D.Garnienė  2010-12-31 3262523  

 

 

4 Tikslas. Pradėti įgyvendinti ES struktūrinių fondų projektą „Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas Kauno Maironio gimnazijoje“. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Vykdomas projektas. Gimnazija pasiruošusi įsisavinti 

projekto lėšas ir įgyvendinti 

projektą. 

 

Gimnazijoje vykdomas ES 

struktūrinių fondų projektas. 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

Netinkamai atlikus įvairias priemones gali būti 

neįsisavintos lėšos.  

Ieškoma kitų finansavimo šaltinių. 
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ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma ar 

informuojama 

Atsiskaitymo ir informavimo 

forma  

Ribinis laikas 

Direktorė 

Daiva Garnienė 

Gimnazijos ir Mokytojų 

taryboms, mokinių tėvams 

Finansinės veiklos metinė ataskaita  2010-01-31 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui  

Gintautas Kaţemėkas 

Gimnazijos direktoriui Ūkinės veiklos metinė ataskaita 2010-01-31 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  

Elena Petronienė,  

Jūratė Česonienė,  

Kristina Porcikaitė 

Mokytojų tarybai, 

mokinių tėvams 

I pusmečio ugdomosios veiklos ir 

lankomumo analizė 

2010–02-20 

 

Direktorė  

Daiva Garnienė 

Visuomenei Veiklos aprašas internetiniame 

puslapyje 

2010-06-10 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  

Elena Petronienė,  

Jūratė Česonienė,  

Kristina Porcikaitė 

Mokytojų tarybai, 

mokinių tėvams 

II pusmečio ugdomosios veiklos ir 

lankomumo analizė 

2010–06-20 

 

Bibliotekos vedėja 

Elvyra Kaklauskienė 

Mokytojų tarybai 

 

Mokinių aprūpinimas vadovėliais ir 

groţine literatūra 

2010-06-20 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui  

Gintautas Kaţemėkas 

Gimnazijos direktoriui Ūkinės veiklos ataskaita 2010-06-20 

Direktorė  

Daiva Garnienė 

Mokytojų tarybai 

 

Veiklos programos vykdymo 

ataskaita 

2010-11-30 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  

Elena Petronienė,  

Jūratė Česonienė,  

Kristina Porcikaitė, 

PKKC darbuotojai 

Direkciniame posėdyje Metinės veiklos ataskaitos 2010-11-30 

Vyriausioji buhalterė  

Rima Varnagirienė  

Gimnazijos direktoriui, 

ŠUS, VMI, VSDFV, 

Statistikos skyriui 

Finansinės veiklos ataskaitos Kiekvieną  

mėn. iki  2d.; 

kiekvieną mėn. 

iki 15d.; 

kiekvieną 

ketvirtį iki 15d. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Elena Petronienė 

 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos  

2009 m. gruodţio 17 d. 

Protokolu Nr. 2 


