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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Informacija apie gimnazijos veiklą pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. vasario 1 d. įsakymu  Nr. ISAK-156  „D÷l informacijos apie mokyklos 

veiklą viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu  Nr. ISAK-417  „D÷l informacijos apie mokyklos veiklą 

viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. 

2. Informavimo apie gimnaziją paskirtis – teikti mokiniams, jų t÷vams (glob÷jams, rūpintojams), 

visuomenei žinias apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, 

programų pasirinkimo galimybes, pri÷mimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų 

kvalifikaciją, svarbiausius rezultatus, gimnazijos bendruomen÷s tradicijas ir pasiekimus, kurie 

pad÷tų asmeniui pasirinkti jo interesus, polinkius, geb÷jimus atitinkantį švietimą, jo teik÷ją, 

siekiant išsilavinimo ir/ar profesijos. 

3. Informaciją (baigiantis mokslo metams, ne v÷liau kaip iki birželio 10 d.) prospekto forma 

gimnazijos interneto svetain÷je teikia gimnazijos vadovas, aprobavus Gimnazijos tarybai.  
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II.  GIMNAZIJOS VEIKLA 

4. Informacija 

4.1. Bendros žinios apie gimnaziją: 

Kauno Maironio gimnazija  
          Gimnazijos g. 3, LT-44260 Kaunas 
          El. paštas: mgimnazija@takas.lt  
          Tel. (8  37) 42 30 51, 42 26 87 

                   Faksas (8  37) 42 43 56 
 

Mokomoji kalba – lietuvių.  
           
Gimnazijos direktor ÷ – Daiva Garnien÷,  

II vadybos kategorija, lietuvių kalbos mokytoja ekspert÷,  
socialinių mokslų (edukologija) daktar÷ 

 
Gimnazijos tarybos pirminink ÷ – Danut÷ Piličiauskien÷ 
 
Nariai: 
Mokytojai: 

Adel÷ Aldona Sekonait÷ 
Rita Urbanavičien÷ 
Marija Karpavičien÷ 
Elena Petronien÷ 

T÷vai:  
Jurgita Gustaitien÷ 
Rosita Basevičien÷ 
Lina Loreta Mačiulien÷ 
Daina Pocien÷ 
Vida Mejerien÷ 

Mokiniai: 
Giedr÷ Damulevičiūt÷       
L÷ja Kačerginskyt÷       
Lina Sokolovait÷        
Karolina Vaitkevičiūt÷          

      Karolina Tindžiulyt÷ 
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Gimnazijos misija 

Gimnazija, teikianti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pagrindinį (nuo 2007metų  

nekomplektuojamos penktosios klas÷s) ir vidurinį išsilavinimą 500-600 Kauno miesto ir rajono 

mokinių, įgyvendinanti ugdymo karjerai programą ir teikianti profesinio konsultavimo ir 

koordinavimo paslaugas miesto bendrojo lavinimo mokykloms. 

3. Gimnazijos vizija 

Keturmet÷ gimnazija, užtikrinanti kokybišką vidurinį išsilavinimą mokiniams, įstojusiems 

mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, užtikrinanti saugią ir palankią aplinką, 

padedanti pasirengti būsimai profesinei karjerai, ugdanti siekį mokytis visą gyvenimą.  

 

GIMNAZIJOS TIKSLAI: 

1. Puosel÷jant tautos ir pasaulin÷s kultūros vertybes, ugdyti įvairių gabumų jaunuoles ir 

jaunuolius, norinčius įgyti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, užtikrinti ugdymo tęstinumą, siekti 

aukštos ugdymo kokyb÷s. 

2. Pad÷ti gimnazistams išsiugdyti geb÷jimus ir nuostatą mokytis visą gyvenimą, integruojant 

ugdymą karjerai, geb÷jimą apsispręsti ir pasirinkti tolimesnę mokymosi kryptį, pad÷ti įgyti 

bendrąją – asmenybinę ir sociokultūrinę – brandą, ugdytis visuomeninę, kultūrinę bei pilietinę 

kompetenciją; 

3. Ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti 

darnos, supratimo tarpasmeninius santykius, gebantį konstruktyviai vertinti, projektuoti, keisti 

visuomen÷s gyvenimą ir keistis pačiam. 

GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI: 

1. Grįsti savo veiklą krikščioniškąja ar humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių 

sistema. 

2. Ugdyti asmenį, paj÷gų gyventi, veikti, tobul÷ti, atsinaujinti informacin÷je visuomen÷je, 

savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomen÷s gyvenimo problemas. 

3. Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymosi 

kelią, prireikus motyvuotai keisti savo pasirinkimą. 
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4. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pradinius technin÷s ir technologin÷s veiklos įgūdžius. 

5. Kurti ir stiprinti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę. 
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4.2. Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas 

KAUNO MAIRONIO GIMNAZIJOJE VYKDOMOS ŠIOS PROGRAMOS:  

� pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (8 klas÷s); 

� pagrindinio ugdymo antrojo koncentro (I-II (9-10) gimnazijos klas÷s); 

� vidurinio ugdymo programos (III-IV (11-12) gimnazijos klas÷s). 

 

2009-2010 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS  

 

Gimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų 

pagrindu parengtos ir gimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamų dalykų, dalykų modulių ir 

papildomojo ugdymo programos ir su direktoriaus pavaduotoju suderinti dalykų teminiai planai bei 

pagal 2008-2009 metų Bendruosius ugdymo planus parengtas, gimnazijos tarybos aprobuotas 

ugdymo planas. Sudarydama ir įgyvendindama ugdymo planą gimnazija vadovaujasi Lietuvos 

higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. 

įsakymu Nr. V–476 (Žin., 2005, Nr. 76–2770) (toliau – Higienos norma). 

Pagilintas dalykų mokymas: 

Tęsiamas pagilintas lietuvių ir anglų kalbos mokymas, kurį mokiniai renkasi savanoriškai nuo 

I gimnazijos klas÷s. Pagilinto mokymo grup÷s sudaromos iš vienos klas÷s ar paralelių klasių 

mokinių. 

Pasirenkamieji dalykai. Dalykų moduliai: 

Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius 1–2 gimnazijos klas÷se mokiniai renkasi laisvai. 

Pasirinktas dalykas mokiniui tampa privalomasis. Išeiti pasirenkamųjų dalykų kursai (34 val.) 

įrašomi į pagrindinio išsilavinimo pažym÷jimą.  

Mokiniams siūlomi šie pasirenkamieji dalykai ar dalykų moduliai: 

Pasirenkamieji dalykai: 

� ispanų, prancūzų, lotynų kalbos – 3– 4 gimnazijos klas÷se; 

� teis÷– 3– 4 gimnazijos klas÷se; 

� braižyba – 3–4  gimnazijos klas÷se; 

� ekonomika –  3– 4 gimnazijos klas÷se; 
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� psichologija –  3– 4 gimnazijos klas÷se; 

� lyderyst÷s pagrindai –  3– 4 gimnazijos klas÷se.  

Dalykų moduliai: 

� lietuvių kalbos – teksto suvokimas ir kūrimas – 1gimnazijos klas÷je; teksto redagavimas ir 

kūrimas – 3 gimnazijos klas÷je; sakytin÷ ir rašytin÷ kalba – 4 gimnazijos klas÷je; 

� matematikos – tyrimo uždaviniai – 1 gimnazijos klas÷je; geometrijos uždavinių sprendimas 

– 3 gimnazijos klas÷je; nestandartiniai matematikos uždaviniai – 4gimnazijos klas÷je; 

� anglų kalbos – 1– 2 gimnazijos klas÷se. 

Dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų mokymui bei mobiliosioms grup÷ms įvairiems 

moduliams ar pasirenkamiesiems dalykams mokytis panaudojamos mokyklos nuožiūra skirstomos 

pamokos, nedidinant mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. 

Mokinys gali rinktis kitą modulį, tik baigęs pasirinkto modulio programą. 

Mokinių pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių žinios ir geb÷jimai vertinami įrašu 

„ įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokinio pasiekimų mokantis modulio programos įvertinimai 

įskaitomi į dalyko įvertinimą. 
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Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentel÷: 

2009-2010 m.m. 

                            Klas÷ 

Dalykai 
8 kl. I g. kl. II g. kl. 

Dorinis ugdymas 1 1 1 
Lietuvių kalba 5+1* 4 5 

Lietuvių kalbos modulis  1**  
Užsienio kalba (1-oji) 3+0,5** 3 3 
Anglų kalbos modulis  0,5** 0,5** 
Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 

Matematika 4 3 4 

Matematikos modulis  0,5  

Biologija 1                                                                                                                                                                              2 1 
Fizika 2 2 2 

Chemija 2 2 2 
Informacin÷s 
technologijos 

  1 1 

Istorija 2 2 2 
Pilietiškumo pagrindai    1 1 

Geografija 2 2 1 
Ekonomika    1  

Dail÷ 1 1 1 
Muzika 1 1 1 

Technologijos 1 1,5 1 
Kūno kultūra 2 2 2 

Žmogaus sauga 0,5  0,5  
Minimalus pam.sk. 30 31 31 

Maksimalus pam.sk. 31 32 32 
Faktinis pam.sk. 31 32 32 
Neformalus ugd.   2 2 3 

* diferencijuotas lietuvių kalbos mokymas 

** pagilintas  lietuvių, anglu kalbų mokymas. 
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Vidurinio ugdymo programos vykdymas 
Vidurinio ugdymo programa vykdoma pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-06-30 įsakymą Nr. ISAK-1387. 

Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas 

atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius ir geb÷jimus, sudarant jiems galimybes planuoti profesinę 

karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus. 

Vidurinio ugdymo programoje mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais ir moduliais. 

Sudaromos galimyb÷s mokiniams rinktis skirtingo sud÷tingumo ir paskirties dalykų kursus bei 

modulius. 

Mokiniai mokomi pagal individualius ugdymo planus. Maksimalus mokinio savaitinių 

pamokų skaičius – 32, minimalus privalomas – 28. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne 

mažiau kaip devynis ir ne daugiau kaip trylika skirtingų dalykų. Mokymosi turinį sudaro bendrojo 

lavinimo branduolys (apie 60 proc. viso pamokų laiko) ir laisvai pasirinkti papildomi branduolio 

dalykai, dalykų išpl÷stinai kursai, moduliai ir pasirenkamieji dalykai (apie 40 proc. mokymosi 

turinio).  

Branduolys yra privalomas ir bendras visiems besimokantiems pagal vidurinio ugdymo 

programą mokiniams. Branduolį sudaro: 

� dorinio ugdymo dalykas (tikyba arba etika); 

� lietuvių kalba; 

� užsienio kalba; 

� matematika; 

� vienas socialinio ugdymo (istorijos, geografijos) dalykas; 

� vienas gamtamokslinio ugdymo (biologijos, fizikos, chemijos) dalykas; 

� vienas meninio ugdymo (dail÷s, muzikos, choreografijos) dalykas arba technologinio 

ugdymo dalykas; 

� kūno kultūra. 

Gimnazija sudaro galimybę mokiniui keisti dalykus ar dalykų kursus, laiduoti mokymosi 

tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą.  

Baigus vidurinio ugdymo programą, išlaikius lietuvių kalbos ir vieno pasirinkto dalyko 

brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 
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Vidurinio ugdymo programos vykdymas 
 

Mokinio galimi individualaus ugdymo plano dalykai 
ir jiems skiriamos pamokos per savaitę per dvejus 

metus 
Dalykai 

Privalomas 
bendrojo lavinimo 

branduolys 
(bendrasis kursas) Bendrasis kursas Išpl÷stinis kursas 

Dorinis ugdymas: 2*   
Tikyba  2 - 
Etika  2 - 
Kalbos:    
Lietuvių kalba 8 8 10 
Užsienio kalba (1-oji) (anglų, vokiečių) 6 6 8 
Užsienio kalba (2-oji) (rusų, vokiečių 
anglų) 

 4 6 

Socialinis ugdymas: 4*   
Istorija  4 6 
Geografija  4 6 
Matematika 6 6 9 
Informacin÷s technologijos  2 4 
Gamtamokslis ugdymas: 4*   
Biologija  4 6 
Fizika  4 7 
Chemija  4 6 
Menai:    
Dail÷  4  
Muzika  4  
Choreografija  4  
Technologijos:    
Turizmas ir mityba  4  
Kūno kultūra: 4   
Bendroji kūno kultūra  4 8 
Pasirinkta sporto šaka  4 - 
Žmogaus sauga  0,5** - 
Pasirenkamieji dalykai, dalykų 
moduliai ***    

   

Ispanų, lotynų , prancūzų kalba 2   
Braižyba 1   
Teis÷ 1   
Psichologija 1   
Lyderyst÷s pagrindai 1   
Ekonomika 1   
Teksto redagavimas ir kūrimas III kl. 1   

Sakytin÷ ir rašytin÷ kalba IV kl. 
 

1   

Anglų kalbos teksto rašymas III kl.    

Komunikacin÷s anglų kalbos ugdymas 
IV kl. 
 

1   

Geometrijos uždavinių sprendimas III 
kl. 
 

1   

Nestandartiniai matematikos uždaviniai 
IV kl. 
 

1   
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Projektai    
Privalomi branduolio dalykų kursai 38   
Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26 Iki 26 
Minimalus mokinio privalomų pamokų 
skaičius per savaitę 

28 pamokos per savaitę  

Maksimalus mokinio pamokų skaičius 32 pamokos per savaitę;  
NEFORMALUSIS  UGDYMAS 6 valandos (3-3 kl. ir 3 – 4kl.) per savaitę 

 
Pastabos: 
*renkasi mokinys; 
**integruojama į dalykų mokymo turinį; 
***pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai d÷stomi be kurso. 

 

Savarankiškas mokinių mokymasis 

� Savarankiškas mokymas (-is) gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Savarankiško 

mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2003-02-25 įsakymu Nr. 258 (2007-08-31 Nr. ISAK-1759 redakcija); 

� mokiniams, nebaigusiems pagrindinio ar vidurinio ugdymo programų, sudaromos sąlygos 

visų ar kai kurių ugdymo plano dalykų, dalykų kursų ar modulių mokytis savarankiškai ir 

laikyti brandos egzaminus. 

� užsienyje įgyto pagrindinio ir vidurinio mokslo dalį vertina gimnazija. Gimnazijos 

mokytojų taryba, atsižvelgusi į mokinio t÷vų pageidavimus, sudaro sąlygas programų 

skirtumams likviduoti. 

� mokiniui pakeitus mokyklą, pasirinkus mokyklą su kita mokomąja kalba, negu mokinys 

mok÷si anksčiau, įgyto mokslo dalį vertina gimnazija. Mokiniui sudaromos sąlygos 

likviduoti ugdymosi spragas. 

 

Mokini ų mokymas namuose 

Mokymą namuose skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje mokinys prirašytas, 

gydytojų konsultacin÷ komisija (GKK). T÷vai ar vaiko glob÷jai prašymą d÷l vaiko mokymo 

namuose pateikia gimnazijos direktoriui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio 

mokymas namuose per tris dienas įforminamas direktoriaus įsakymu, sudaromas pamokų grafikas. 

Mokinių k÷limas į aukštesnę klasę, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas organizuojamas nuosekliojo mokymosi tvarka. (LR ŠMM 2005-04-05 įsakymas Nr. 

ISAK-556). 
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Mokslo metų trukm ÷: 

• mokslo metai prasideda rugs÷jo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:  

Klas÷ 
Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
Savaičių skaičius 

8, I gimnazijos 

klas÷s 
09-01 06-11 36 

II gimnazijos 

klas÷s 
09-01 05-28 34 

III gimnazijos 

klas÷s 
09-01 06-11 36 

IV 

gimnazijos klas÷s 
09-01 05-28 34 

• gimnazija dirba penkias dienas per savaitę;  

• per mokslo metus penkios ugdymo proceso dienos skiriama kultūrinei, meninei, 

pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei, prevencinei veiklai: 

• Maironio diena – 2009 m. spalio m÷n. 

• Sportin÷s veiklos diena:– pavasario sporto švent÷ – 2010 m. geguž÷s m÷n. 

• Gabių vaikų pagerbimo švent÷ „Mūsų talentai“- 2010 m. geguž÷s m÷n. 

• Pažintinių išvykų ir ekskursijų diena – 2010 m. birželio m÷n. 

• Civilin÷s saugos diena - 2010 m. birželio m÷n. 

Mokiniams atostogos skiriamos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2009-10-26 2009-10-30 

Žiemos (Kal÷dų) 2009-12-23 2010-01-06 

Pavasario (Velykų) 2010-03-29 2010-04-02 

Vasaros 2010-06-14 2010-08-31 
 

Mokslo metai skirstomi  pusmečiais: 

Pirmas pusmetis: 2009 m. rugs÷jo 1 d. – 2010 m. sausio 25d. 

Antras pusmetis: 2010 m. sausio 26 d. –2010 m. birželio 11 d. 



 14 

Pamokų laikas 

 
I PAMAINA 

1. 8.00–8.45 

2. 8.55–9.40 

3. 9.50–10.35  

4. 11.05–11.50 

5. 12.00–12.45 

6. 12.55–13.40 

7. 13.50–14.35 

8. 14.45–15.30  

Pamokų lankomumas 

Mokinių lankomumą 8 ir I-II gimnazijos klas÷se mokytojai fiksuoja klasių dienynuose. 

Mokytojai, dirbantys III-IV gimnazijos klas÷se – 3-ios pakopos 1 dalies dienynuose ir atskiruose 

lankomumo apskaitos lapuose. 

Mokini ų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

 
� mokinių pažanga ir pasiekimai gimnazijoje vertinami 10 balų sistema;  

� mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių, dorinio ugdymo ir menin÷s raiškos pasiekimai vertinami 

„ įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

� mokinių pasiekimai ilgalaikių projektų veikloje („įskaityta“ arba „neįskaityta“) fiksuojami 

atskirame klas÷s dienyno lape, o pasibaigus pusmečiui, metams perkeliami prieš dalyko 

pusmečio, metinį pažymį, stulpelio viršuje nurodant Projektinis darbas. 

� savarankiškai ar namuose besimokančių mokinių pasiekimai fiksuojami pažymiu atskirame 

dienyne, o į bendrąjį klas÷s dienyną perkeliami tik pusmečių ir metiniai pažymiai, eilut÷je 

ties mokinio pavarde nurodant „mokosi savarankiškai“, „mokomas namuose“. 

 

Mokini ų atsiskaitymo formos, jų periodiškumas, trukm÷, vertinimo kriterijai: 

Kontrolinis darbas skiriamas: 

� pagal iš anksto pateiktą m÷nesio grafiką, baigiant platesnę dalyko temą (trukm÷- 35-90 

min.) 
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� kontrolinių darbų skaičius priklauso nuo savaitinių pamokų skaičiaus: 1sav.val.-  2, 2 sav. 

val.- 4, 3 sav. val. – 6,  4 sav. val. - 8 kontroliniai darbai per pusmetį; 

� mokinys, d÷l pateisinamos priežasties nerašęs kontrolinio darbo, turi galimybę jį parašyti 

per 2 savaites, suderinęs atsiskaitymo laiką su dalyko mokytoju; 

� mokiniui, nerašiusiam kontrolinio darbo per nustatytą laikotarpį, rašomas nepatenkinamas 

įvertinimas; 

� mokinys, d÷l įvairių priežasčių praleidęs daugiau kaip pusę pusmečio pamokų, turi išlaikyti 

įskaitą (vertinama pažymiu) už praleistą dalyko kurso programą, kurią mokytojas parengia 

aptaręs kartu su mokiniu; 

� metinis įvertinimas išvedamas atsižvelgus į mokinio padarytą pažangą: pažymys 

apvalinamas iki aukštesnio, jei mokinio baigiamojo kontrolinio darbo įvertinimas n÷ra 

žemesnis už ketinamą vesti metinį pažymį; 

� mokytojai numato papildomus pažymių kaupimo būdus kaip priemonę mokinių 

motyvacijai skatinti; 

� Kontrolinis darbas vertinimas pažymiu. Už kiekvieną teisingai atliktą žingsnį skiriamas 

vienas taškas. Galutin÷ taškų suma (pvz.73,5 taškai) apvalinama (74 taškai), išvedamas 

koeficientas (7,4) ir konvertuojama į pažymį (7). Pažymys apvalinamas (4,5=5; 7,4=7). 

 

Savarankiškas darbas skiriamas: 

 
� išsiaiškinti mokinio geb÷jimus taikyti įgytas žinias atliekant   praktines užduotis; 

� savarankiškas darbas gali trukti 15-45 min.; 

� mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo priemon÷mis; 

� savarankiškas darbas vertinimas pažymiu. Už kiekvieną teisingai atliktą žingsnį skiriamas 

vienas taškas. Taškų suma, išvedus koeficientą, konvertuojama į pažymį. 

 

Apklausa raštu ar žodžiu skiriama:  

 
� greitam mokinių žinių patikrinimui, parenkant labai konkrečias, trumpas ir aiškias 

užduotis. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas.  

� vertinama pažymiu. Už vieną teisingai atsakytą klausimą (atliktą užduotį, pasirinktą 

teisingą atsakymą ir t.t.) skiriamas vienas taškas. Taškų suma, išvedus koeficientą, 

konvertuojama į pažymį. 
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Dalykų programų skirtumų likvidavimo tvarka: 

Kito dalyko programą ar programos kursą mokinys gali rinktis, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš 

to dalyko programos ar kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio 

ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raid÷mis B (bendrasis), A 

(išpl÷stinis), įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi 

kaip pusmečio ar metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį dalyko programos kursą, įskaitos 

laikyti nereikia, jei jį tenkina tur÷tas to dalyko išpl÷stinio kurso įvertinimas. 

K÷limas į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimas: 

� mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į 

aukštesnę klasę; 

� mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba 

papildomų darbų įvertinimus, k÷limo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, kurso 

kartojimo klausimus (suderinus su mokinio t÷vais ar glob÷jais) svarsto Mokytojų taryba; 

� su direktoriaus įsakymu d÷l mokinių k÷limo į aukštesnę klasę, ugdymo programos 

baigimo, papildomų darbų skyrimo ar ugdymo programos kartojimo klas÷s aukl÷tojas per 

tris dienas supažindina mokinio t÷vus (glob÷jus). 

 

Namų darbų skyrimas – svarbi ugdymo proceso dalis, papildanti ir įtvirtinanti klas÷je įgytas 

žinias. Mokinio, mokytojo ir t÷vų bendrų pastangų d÷ka siekiame šių tikslų: 

� ugdyti mokinio atsakomybę už  laiku ir kokybiškai atliktą darbą; 

� formuoti savarankiško darbo įgūdžius; 

� ugdyti mokymosi motyvaciją. 

Pagrindiniais namų darbų skyrimo principais laikome užduočių tikslingumą, tęstinumą ir 

mokinių bei mokytojų bendradarbiavimą. 

Mokiniams, kuriems atlikti namų darbus vieniems yra sunku, sudaroma galimyb÷ lankyti 

dalyko konsultacijas, išlyginamuosius dalykų modulius. 
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GIMNAZIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS 

Socialinis pedagogas gimnazijoje 

Socialinio pedagogo tikslas – pad÷ti vaikams geriau adaptuotis gimnazijos bendruomen÷je, o 

kartu ir šiuolaikin÷je visuomen÷je, racionaliau išnaudoti teikiamas lavinimosi, mokymosi 

galimybes, pad÷ti augti kūrybingomis ir savarankiškomis asmenyb÷mis.  

Socialinio pedagogo veikla: 

� Individualus darbas su atvejais: su vaiku, vaiko t÷vais (glob÷jais), mokytojais ir kitais 

gimnazijoje dirbančiais specialistais. 

� Pagalba sprendžiant konfliktines situacijas, kylančias tarp mokinių, tarp mokinių ir 

mokytojų. 

� Darbas mokyklos prevencinio darbo komandoje. Prevencinių programų rengimas ir 

vykdymas: tęstin÷ vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Duok ranką ir 

eime“ (nuo 1998 m.), alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prekybos 

žmon÷mis prevencin÷s programos. 

� Darbas su rizikos grup÷s vaikais (vartojančiais alkoholį, narkotines medžiagas, 

patiriančiais prievartą, turinčiais elgesio bei emocinių sunkumų, mokymosi motyvacijos, 

užimtumo, lankomumo problemų): steb÷jimas, poreikių nustatymas, individualus ir 

grupinis darbas. 

� Bendradarbiavimas su klas÷s aukl÷tojais, mokytojais sprendžiant kylančias problemas. 

� Klas÷s valand÷lių, popamokin÷s veiklos renginių ir t÷vų susirinkimų lankymas. 

� Projektin÷ veikla. Tarptautinis projektas Socrates Comenius 1 „Geresnis elgesys geresnei 

ateičiai“. 

� Multiprobleminių šeimų lankymas namuose, bendradarbiavimas su t÷vais (glob÷jais) bei 

kitais šeimos nariais. 

� Pagalbos socialiai remtiniems mokiniams organizavimas gimnazijoje: nemokamas 

maitinimas, materialin÷ parama. 

� Pagalba mokiniams rengiant pranešimus konferencijose, seminaruose narkomanijos; 

ŽIV/AIDS ir nusikalstamumo prevencijos temomis. 

� Mokinių vasaros poilsio organizavimas (su lengvatiniais kelialapiais į stovyklas). 

� Dalyvavimas mieste ir šalies organizuojamuose socialinio darbo ir socialin÷s pedagogikos, 

psichologijos seminaruose, kursuose, konferencijose. 
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Psichologas gimnazijoje 

Psichologin÷s pagalbos tikslas – pad÷ti mokiniui atgauti dvasinę darną, geb÷jimą gyventi ir 

mokytis. 

Psichologo veikla: 

� Konsultavimas: nustato mokinio (vaiko) asmenyb÷s ir ugdymosi problemas, numato 

tiesioginio poveikio būdus, dirba su mokiniu taikydamas psichologinio konsultavimo 

technikas, bendradarbiauja su t÷vais (glob÷jais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su 

mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas. 

� Individualus ir grupinis konsultavimas: konsultuoja bendravimo, bendradarbiavimo, 

pasitik÷jimo savimi, profesijos, profilio pasirinkimo klausimais.  

� Įvertinimas: įvertina mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, 

asmenyb÷s ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi  poreikius.  

� Profesinio tinkamumo įvertinimas: individualiai įvertina mokinio profesinio pasirinkimo 

tinkamumą, naudojant testus ir kitas vertinimo metodikas. 

� Švietimas: šviečia mokinius (vaikus), t÷vus (glob÷jus, rūpintojus), pedagogus vaiko raidos 

psichologijos, pedagogin÷s ir socialin÷s psichologijos klausimais. 

� Psichologinių problemų prevencija: įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį 

(gimnazijos bendruomen÷s grupių tyrimas), rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines 

priemones bei programas. 

� Projektin÷ veikla: dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, veda užsi÷mimus. 

� Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Palaiko ryšius su valstybin÷mis įstaigomis 

ir nevyriausybin÷mis organizacijomis, teikiančiomis psichologinę pagalbą. 

Sveikatos priežiūros specialisto veikla: 

� Tiriamoji veikla: sveikatos duomenų rinkimas ir analiz÷, maitinimosi įgūdžiai. 

� Šviečiamasis – prevencinis darbas: teoriniai ir praktiniai užsi÷mimai su mokiniais klas÷se 

(pirmoji pagalba, traumų, l÷tinių neinfekcinių ligų, užkrečiamųjų ligų, valgymo sutrikimų, 

priekabiavimo, smurto prevencija, lytinio švietimo ir rengimo šeimai programos). 

� Kūno kultūros pamokų ir sportinių renginių priežiūra. 

� Maisto bloko ir gimnazijos higienin÷s būkl÷s priežiūra. 

� Pirmoji medicinos pagalba. 

� Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene. 

� Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: visuomen÷s sveikatos centru, pirmin÷s 

sveikatos priežiūros įstaigomis, Šeimos centru, Saugaus vaiko mokykla. 
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Profesijos konsultanto teikiamos paslaugos: 

1. Teikti informaciją apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo rinką. 

2.  Kurti mokinių profesinio konsultavimo modelį bendrojo lavinimo mokykloms 

3. Suteikti pagalbą asmenims, ieškantiems ir naudojantiems profesinę informaciją (mokiniams, 

mokytojams, mokinių t÷vams). 

4. Konsultuoti tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais. 

5. Kaupti metodinę literatūrą, įvairią medžiagą apie profesinio konsultavimo įstaigas, rinkti ir 

atnaujinti duomenis apie darbo rinkos pokyčius, studijų aukštosiose mokyklose, kolegijose 

sąlygas. 

6. Analizuoti ir vertinti veiklos rezultatus. 

7. Kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių pasirengimą studijoms. 

8. Rengti ir tvarkyti dokumentaciją. 

Gimnazijoje veikia Moksleivių karjeros institutas (MKI). Jame dirbantys specialistai padeda 

mokiniams tinkamai apsispręsti susidarant individualų planą, būsimą profesiją, ugdo karjeros 

planavimo geb÷jimus.  

2005 metais gimnazijoje įkurtas Profesinio konsultavimo koordinacinis centras (PKKC), 

teikiantis paslaugas ir kitų Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, mokytojams, 

t÷vams. 
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4.3. Mokini ų pri ÷mimo sąlygos 

Kauno Maironio gimnazijos bendruomen÷s nutarimu, nuo 2007 m. rugs÷jo 1 d. šioje ugdymo 

įstaigoje nebekomplektuojamos penktosios klas÷s, numatoma, kad 2010 m. gimnazija taps 

keturmete.  

2009 – 2010 m. m. numatomas toks klasių skaičius: 

8 klas÷s – 3;   

I gimnazijos (9) klas÷s – 4;    

II gimnazijos (10) klas÷s – 5;  

III gimnazijos (11) klas÷s – 6;    

IV gimnazijos (12) klas÷s – 2.  
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Pri÷mimo į gimnaziją tvarka. 

1. Į gimnaziją mokiniai priimami vadovaujantis Pri÷mimo mokytis Kauno miesto savivaldyb÷s 

biudžetin÷se bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto 

savivaldyb÷s tarybos 2009 m. geguž÷s 5 d. sprendimu Nr. T-265, bei Kauno miesto 

savivaldyb÷s tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-116 „Priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir klasių komplektų skaičius savivaldyb÷s biudžetin÷se bendrojo lavinimo mokyklose 

2009-2010 mokslo metais“. 

2. Į gimnaziją priimami mokiniai, norintys įgyti išsilavinimą pagal pagrindinio ir vidurinio 

mokymo programas. 

3. Gimnazijai teritorija nepriskiriama.  

4. Mokiniai priimami mokinių ir jų t÷vų (glob÷jų) prašymu, pateikiant dokumentą apie mokymosi 

pasiekimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei gimnazijos nuostatais. 

5. Į pagrindinio ugdymo II-osios pakopos ir vidurinio ugdymo gimnazijos klases mokiniai 

priimami: 

5.1. į pirmąją – antrąją gimnazijos klasę – mokiniai, teigiamais įvertinimais baigę aštuonias ar 

devynias klases ir turintys motyvaciją mokytis gimnazijoje; 

5.2. į trečiąją gimnazijos klasę – mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą; 

5.3. į ketvirtąją gimnazijos klasę – mokiniai, turintys teigiamus metinius įvertinimus bei 

savarankiškai pasirengę ir išlaikę dalykų įskaitas pagal šių klasių ugdymo planą bei 

programas. 

6. Esant dideliam pareišk÷jų skaičiui, pri÷mimas vykdomas pagal mokymosi pasiekimus ir 

olimpiadų, konkursų rezultatus patvirtinančius dokumentus ir mokytojų pateiktas 

rekomendacijas bei atsižvelgiant į šiuos prioritetus: 

� gimnazijoje mokosi brolis ar sesuo; 

� našlaičiai; 

� daugiavaikių šeimų vaikai; 

� vaikai su negalia. 

7. Komplektuojant klases laikomasi nustatytų reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų 

mokinių skaičiaus klas÷se. 

8. Mokinių pri÷mimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio 

įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekm÷s. Pri÷mimas ir išvykimas iš jos fiksuojamas 
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direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam mokiniui išduodamas baigto mokslo pažym÷jimas (mokslo 

metų eigoje – išrašas apie turimus pažymius). 

9. Užsienyje mokęsis mokinys turi teisę tęsti pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, 

patvirtinęs savo išsilavinimą ir mokslo pasiekimus atitinkamu dokumentu. Jei dokumente 

nenurodyti pasiekimų įvertinimai, gimnazija privalo nustatyti mokinio atskirų dalykų 

pasiekimus ir sudaryti sąlygas likviduoti spragas, jeigu jos nustatytos, pagal individualią 

mokymosi programą. 

10. Mokinys gali būti pašalintas iš gimnazijos d÷l nepažangumo, mokinio pareigų nevykdymo, už 

gimnazijos nuostatų ar vidaus tvarkos taisyklių grubius pažeidimus. 
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4.4. Teikiamos mokamos paslaugos. 

Profesinio konsultavimo koordinacinio centro (PKKC) siūlomos mokamos paslaugos: 

TIKSLINö 
GRUPö 

PASLAUGOS 
TIPAS 

PASLAUGOS 
TRUKMö IR 
ĮKAINIAI 

PAVADINIMAI 

1. Kauno 
bendrojo 
lavinimo 
mokyklų 
mokiniai 

Užsi÷mimai 
grup÷se 

(grup÷je  7 – 12 
mokinių) 

• Trukm÷ – 1 val. 
•  1 asmeniui – 5 Lt. 

• ,,S÷kmingo mokymosi prielaidos“; 
• ,,Savęs pažinimas ir profesija“; 
• ,,Lyderyst÷s“ grup÷; 
• Savęs pažinimo ir karjeros 

planavimo grup÷; 
• ,,AIKOS informacin÷ sistema“ -  

praktiniai grupių užsi÷mimai. 
 Testavimas ir 

rezultatų 
interpretacija 

• 1 testavimas –
trukm÷ 1val. 

• 1 asmeniui – 8 Lt. 

 

 Praktinis 
seminaras 

(grup÷je 30 
mokinių) 

• Trukm÷ – 45 min. 
•  1 asmeniui – 2 Lt. 

• ,,Praktinis darbas ir lyderyst÷“. 

2. Kauno 
bendrojo 
lavinimo 
mokyklų 
pedagogai, 
administraci
jos 
darbuotojai, 
vadovai 

Seminarai 
(grup÷je 30 

mokinių) 

• Trukm÷ – 1 val. 
• 1 asmeniui – 5 Lt. 

• ,,Ugdymo karjerai sistemos kūrimas 
bendrojo lavinimo mokykloje“; 

• ,,Papildomo ugdymo valandų 
pritaikymas profesiniam mokinių 
konsultavimui“; 

• ,,Psichologo pagalba renkantis 
profesiją“; 

• ,,Ugdymo karjerai sistemos poreikio 
tyrimai bendrojo lavinimo 
mokykloje“. 

3. Kauno 
bendrojo 
lavinimo 
mokyklų 
mokinių 
t÷vai 

Individualios 
konsultacijos 

• Trukm÷ – 45 min. 
• 1 asmeniui -  8 Lt.  

• Mokymosi profilio rinkimasis; 
• Brandos egzaminai – išbandymo 

metas mokiniui; 
• Profesijos rinkimasis – pirmoji 

pagalba paaugliui; 
• AIKOS informacin÷s sistemos 

galimybių išnaudojimas padedant 
paaugliui apsispręsti. 

 Paskaitos • Trukm÷ – 1 val. 
• 50 Lt. t÷vų grupei. 

• ,,Karjeros samprata“; 
• ,,Profesijos pasirinkimas ir 

profesinis apsisprendimas“; 
• ,,Mokymosi profilio pasirinkimo 

kriterijai“; 
• ,,Sūnaus/dukters interesų, įgūdžių, 

vertybių atpažinimas“. 
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4.5. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų 
sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavard÷ 

Išsilavinimas Specialyb÷ Mokomieji 
dalykai 

Turimos pareigos 

1. Jūrat÷ 
Česonien÷ 

Aukštasis, 
magistr÷ 

Rusų kalba ir 
literatūra 

Rusų kalba Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytoja,  

2. Elena 
Petronien÷ 

Aukštasis  Anglų kalba ir 
literatūra  

Anglų kalba Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytoja, 
gimnazijos tarybos nar÷ 

3. Kristina 
Porcikait÷ 

Aukštasis Matematika  Matematika  Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, mokytoja 

4. Elvyra 
Aleksejūnien÷ 

Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, 3a klas÷s 
aukl÷toja 

5. Irena 
Andrikaitien÷ 

Aukštasis Matematika Matematika Mokytoja 

6. Janina 
Bagdonavičien÷ 

Aukštasis Vokiečių kalba  Vokiečių 
kalba 

Mokytoja,  

7. Ramun÷ 
Balčiuvien÷ 

Aukštasis, 
magistr÷ 

Etnologija, 
etnin÷ kultūra, 
anglų filologija 

Anglų kalba Mokytoja, IIc klas÷s 
aukl÷toja 

8. Ona Baronait÷ Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja  
9. Lina 

Bugorevičien÷ 
Aukštasis Lietuvių kalba 

ir literatūra 
Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, Ib klas÷s 
aukl÷toja,  

10. Laura Butkut÷ Aukštasis, 
magistr÷ 

Lietuvių 
filologija. 
Lietuvių 
kalbotyra 

Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, būrelio vadov÷ 

11. Ingrida 
Danauskien÷ 

Aukštasis, 
magistr÷ 

Etika. 
Psichologija. 
Ekonomikos 
pagrindų 
pedagogika 

Etika  Mokytoja  

12. Aušra Daukien÷ Aukštasis, 
magistr÷ 

Katalikų 
teologija. Anglų 
filologija 

Anglų kalba   Mokytoja, 8a klas÷s 
aukl÷toja, užsienio kalbų 
metodin÷s grup÷s 
pirminink÷,  

13. Linas Domeikis Vidurinis  Informatika  Informacin÷s 
technologijos 

mokytojas 

14. Rita Foley Aukštasis Katalikų 
teologija 

Tikyba  Mokytoja  

15. Zita 
Ganusauskien÷ 

Aukštasis  Biologija, 
chemija  

chemija mokytoja 

16. Teres÷ Griciūt÷ Aukštasis Matematika  Matematika  Mokytoja, būrelio vadov÷  
17. Vidas Grigonis Aukštasis Fizinis 

lavinimas 
Kūno kultūra Mokytojas, krepšinio, 

tinklinio, sunkiosios 
atletikos būrelių vadovas, 
gamtos mokslų, 
technologijų ir kūno 
kultūros mokytojų 
metodin÷s grup÷s 
pirmininkas 

18. Marija 
Karpavičien÷ 

Aukštasis Lietuvių kalba 
ir literatūra 

Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, gimtosios 
kalbos, meninio ir dorinio 
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ugdymo metodin÷s grup÷s 
pirminink÷, gimnazijos 
tarybos nar÷, Lietuvos 
maironiečių draugijos 
pirmininko pavaduotoja 

19. Loreta Kekien÷ Aukštasis Ekonomin÷ 
kibernetika. 
Pedagogika ir 
psichologija 

Matematika, 
ekonomika 

Mokytoja 

20. Jūrat÷ 
Lazarevait÷ 

Aukštasis Visuomen÷s 
sveikata 

Biologija Mokytoja 

21. Julija 
Liaudanskait÷ 

Aukštasis, 
magistr÷ 

Istorija. 
Tarptautin÷ 
teis÷ 

Istorija, teis÷ Mokytoja,  

22. Gintautas 
Kažem÷kas 

Aukštasis Zootechnika  Žmogaus 
sauga 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui, mokytojas  

23. Rima 
Mackevičien÷ 

Aukštasis  Rusų kalba ir 
literatūra 

Rusų kalba Mokytoja, Ic klas÷s 
aukl÷toja 

24. Virginijus 
Maldaikis 

Aukštasis  Geografija, 
fizinis lavinimas 

Geografija mokytojas 

25. Daiva 
Morozovien÷ 

Aukštasis Chemija ir 
taikomieji 
darbai 

Chemija, 
technologijos 

Mokytoja, 8b klas÷s 
aukl÷toja 

26. Vida Muchina Aukštasis Matematika  Matematika  Mokytoja, IId klas÷s 
aukl÷toja, tiksliųjų mokslų 
metodin÷s grup÷s 
pirminink÷ 

27. Aurelija 
Naseckait÷ 

Aukštasis, 
magistr÷ 

Menotyra. 
Profesinio 
mokymo 
vadyba 

Etika  PKK centro ved÷ja, 
mokytoja 

28. Irma Palaimait÷ Aukštasis, 
magistr÷ 

Psichologija  Psichologija, 
etika  

Psicholog÷, mokytoja, 
būrelio vadov÷ 

29. Aušra 
Paliukaitien÷ 

Aukštasis  Choro 
dirigavimas 

Muzika  mokytoja 

30. Inga Papšyt÷ Aukštasis, 
magistr÷ 

Lietuvių 
filologija. 
Ugdymo 
organizavimas 

Ispanų kalba Mokytoja, būrelio vadov÷  

31. Saulius Petronis Aukštasis Ekonomika. 
Dail÷ 

Dail÷, 
braižyba 

Mokytojas, dail÷s ir foto 
studijų vadovas 

32. Danut÷ 
Piličiauskien÷ 

Aukštasis Pradinių klasių 
pedagogika. 
Geografija 

Geografija  Mokytoja, Ia klas÷s 
aukl÷toja, gimnazijos 
tarybos pirminink÷, 
geografų klubo vadov÷, 
socialinių mokslų 
metodin÷s grup÷s 
pirminink÷  

33. Rasa Pratapien÷ Aukštasis Lietuvių kalba 
ir literatūra 

Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, IIa klas÷s 
aukl÷toja, klas÷s aukl÷tojų 
metodin÷s grup÷s 
pirminink÷ 

34. Diana 
Rauluševičien÷ 

Aukštasis  Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja, II e klas÷s 
aukl÷toja 

35. Judita Sakalien÷ Aukštasis,  
magistr÷ 

Lietuvių kalba 
ir literatūra 

Lietuvių 
kalba 

Mokytoja, IIIa klas÷s 
aukl÷toja, Lietuvos 
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maironiečių draugijos 
Kauno skyriaus pirminink÷ 

36. Adel÷ Aldona 
Sekonait÷ 

Aukštasis Fizika ir 
elektrotechnika 

Fizika, gamta 
ir žmogus, 
etika 

Mokytoja, mokytojų 
tarybos sekretor÷, 
gimnazijos tarybos nar÷,  

37. Tomas Skrickus Aukštasis,  
magistras 

Istorija ir 
socialin÷ 
pedagogika 

Istorija ir 
politologija 

Mokytojas, IVa klas÷s 
aukl÷tojas,  

38. Artūras 
Stačiokaitis 

Vidurinis   Šokiai  Choreografijos būrelio 
vadovas 

39. Jan÷ 
Stonkuvien÷ 

Aukštasis Fizin÷ kultūra ir 
sportas 

Kūno kultūra Mokytoja, IIId klas÷s 
aukl÷toja, judriųjų žaidimų 
ir tinklinio klubų vadov÷,  

40. Egl÷ Skaidr÷ 
Stravinskien÷ 

Aukštasis Kūno kultūros ir 
sporto 
pedagogika 

Kūno kultūra Mokytoja, IIb klas÷s 
aukl÷toja, judriųjų žaidimų 
ir teniso klubų vadov÷,  

41. Regina 
Zelenien÷  

Aukštasis Prancūzų kalbos 
pedagogika.   

Prancūzų 
kalba 

Mokytoja, būrelio vadov÷ 

42. Manuela 
Stroput÷ 

Aukštasis Anglų kalba ir 
literatūra 

Anglų kalba Mokytoja, projektų vadov÷ 

43. Rita 
Urbanavičien÷ 

Aukštasis Biologija ir 
žem÷s ūkio 
pagrindai 

Biologija  Mokytoja, IIIb klas÷s 
aukl÷toja, gimnazijos 
metodin÷s tarybos 
pirminink÷, gimnazijos 
atestacin÷s komisijos 
sekretor÷, gimnazijos 
tarybos nar÷ 

44. Audron÷ 
Valickien÷ 

Aukštasis Fizika  Fizika ir 
astronomija 

Mokytoja, IIIc klas÷s 
aukl÷toja,  

45. Rita Vasylien÷ Aukštasis Rusų kalba ir 
literatūra. Anglų 
filologija 

Anglų kalba Mokytoja, IIIe klas÷s 
aukl÷toja 

46. Marija 
Vitkauskien÷ 

Aukštasis Rusų kalba ir 
literatūra 

Rusų kalba Mokytoja,  
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4.6.  Gimnazijos pasiekimai. 

KAUNO MAIRONIO GIMNAZIJOS ABITURIENT Ų  

VALSTYBINI Ų BRANDOS EGZAMIN Ų REZULTATAI  2009 M. 

 
Kauno Maironio gimnaziją 2009 metais baig÷ 61 mokinys. Visi abiturientai (100 proc.) baig÷ 

vidurinio ugdymo programą ir įgijo vidurinį išsilavinimą.  

Aukščiausias gautas įvertinimas – 99. Tokį įvertinimą gavo šie mokiniai: Rūta Užupyt÷ – lietuvių 

kalba; Žymant÷ Žemaityt÷ – lietuvių kalba; Justina Zubait÷ – istorija.  

 
Valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 45 73,8 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

45 100% 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 52,6 

Neišlaik÷ 
- - 

Šalies neišlaikiusių kandidatų 
dalis –  6,5% 

Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

23 51,1 % 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

5 11,1% 

Rūta Užupyt÷ (99 balai), 
Žymant÷ Žemaityt÷ (99 balai), 
 Justina Zubait÷ (97 balai),  
Rasa Mardosait÷ (93 balai), 
Adomas Mulevičius   (90 balų).   

 
Valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 15 26,4 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

14 93,3 % 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 54,3 

Neišlaik÷ 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų 
dalis –9,8% 

Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

7 46,7 % 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

1 13,3% 
Rūta Užupyt÷ – 92   
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Valstybinio istorijos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 27 44,2 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

26 96,3 % 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 56,7 

Neišlaik÷ 
1 3,7% 

Šalies neišlaikiusių kandidatų 
dalis – 6,1% 

Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

17 63% 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

4 15,3% 

Justina Zubait÷ (99 balai), 
Justinas Kulakauskas (97 balai), 
Vilt ÷ Girdzijauskait÷ (93 balai), 
Egl÷ Venckut÷ (90 balų).  

 
Valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai 

Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 25 40,9% Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

23 92% 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 54,5 
Neišlaik÷ 

2 8% 
Šalies neišlaikiusių kandidatų 

dalis – 7 % 
Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

13 56,5 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

3 13% 

Aurelija Morkeliūnait÷ (94 
balai), 
 Gediminas Naudžiūnas (96 
balai),  
Marija Kybartait÷  (93 balai).  

 
Valstybinio fizikos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 6 9,8 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

6 100 % 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 44,8 

Neišlaik÷ 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų 
dalis – 2,6 % 

Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

3 50,0 % 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

– – 
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Valstybinio biologijos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai 

Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 2 3,3 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

2 100 % 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 73,0 
Neišlaik÷ 

– – 
Šalies neišlaikiusių kandidatų 

dalis – 7 % 
Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

2 100 % 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

- - 
 

 
Valstybinio chemijos brandos egzamino rezultatai 

                          Rezultatai 
Rodikliai 

Skaičius Procentas Pastabos 

Laik÷ 2 3,3 % Iš viso 61 abiturientas 
Išlaik÷ 

2 100 % 
Išlaikiusių įvertinimo              

vidurkis – 54,5 

Neišlaik÷ 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų 
dalis – 1,7 % 

Mokiniai, gavę 50 – 100 
įvertinimus 

1 50% 
 

Mokiniai, gavę 90 – 100 
įvertinimus 

– – 
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Mokini ų pasiekimai 2008-2009 m. m. 

 

Organizatorius Pavadinimas Mokinio vardas, 
pavard÷ 

Mokytojo vardas, 
pavard÷ 

Laim÷jimas Data 

Kauno miesto savivaldyb÷ Už aktyvų dalyvavimą lituanistin÷je 
veikloje, darbą Lietuvos maironiečių 
draugijoje 

 Judita Sakalien÷ Pad÷kos raštas 2008 

Kauno moksleivių 
aplinkotyros centras 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 
mokinių konferencija „Sveika 
gyvensena šiandien – galimyb÷s ir 
perspektyvos) 

Milda Juršyt÷ 
Aist÷ Masaityt÷ 
Gintar÷ Šabūnait÷ 
Erika Slav÷nait÷ 
Migl÷ Pečiulyt÷ 

 Pažym÷jimas 2008-10-24 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus 

Respublikinis moksleivių skaitovų 
konkursas 

Gintar÷ Liorančait÷  Diplomas 2008-11-22 

Kauno moksleivių 
aplinkotyros centras 

Renginys „Mes prieš AIDS“ Kauno Maironio 
gimnazijos komandai 

 Pad÷ka 2008-12-01 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
Kauno kūno kultūros ir 
sporto skyrius 

2008 m. Kauno miesto mokinių 
olimpinio festivalio svarsčių kilnojimo 
varžybos 

Kauno Maironio 
gimnazijos komandai 

 Diplomas už I 
vietą 

2008-12-04 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras 

Kultūrų dialogai Gintar÷ Dubinskait÷ 
Julija Markauskait÷ 

 Diplomas už II 
vietą 

2008 

Lietuvos energetikos 
institutas 

Kauno apskrities mokinių edukacin÷ 
viktorina „Ką žinai apie energiją?“ 

Kristina Juoz÷nait÷ 
Asta Savukynait÷ 
Edgaras Šimulevičius 
Karolina Tindžiulyt÷ 
Tautvydas Vitunskas 

 Pad÷kos raštas 2008-12-18 

Lietuvos energetikos 
institutas 

Aktyvaus mokymo ir energijos 
naudojimo monitoringo integravimas į 
mokyklų mokymo programas 2007-
2008 metais 

Kauno Maironio 
gimnazija 

 Pažym÷jimas 2008-12-18 

Lietuvos Respublikos Seimo 
kancleris 

Piešinių konkursas „Piešiu tautišką 
giesmę“ 

Kauno Maironio 
gimnazijos mokiniams 

 Pad÷ka 2008 
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Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno miesto jaunųjų filologų 
konkursas 

Justina Zubait÷  Diplomas 2009-01-14 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno m. meninio skaitymo rusų k. 
konkursas „Lietuva – mano gimtasis 
kraštas“ 

 Rima Mackevičien÷ Pad÷kos raštas 2009-02-06 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno m. meninio skaitymo rusų k. 
konkursas „Lietuva – mano gimtasis 
kraštas“ 

Gintar÷ Liorančait÷  Pad÷kos raštas 2009-02-06 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno m. meninio skaitymo rusų k. 
konkursas „Lietuva – mano gimtasis 
kraštas“ 

Simona Budreikait÷  Pad÷kos raštas 2009-02-06 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno m. meninio skaitymo rusų k. 
konkursas „Lietuva – mano gimtasis 
kraštas“ 

Simona Budreikait÷  Žaviausio atlik÷jo 
diplomas 

2009-02-06 

Ateitininkų federacija Istorin÷ viktorina „Pažink t÷vynę“, 
skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
pamin÷to 

Maironiečiai  III vieta 2009-02-11 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto Kauno apskrities 
taryba 

Rašinio konkursas „Olimpiada ir mes“ Simona Budreikait÷  Pad÷ka (III vieta) 2009-02-20 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto Kauno apskrities 
taryba 
 

Rašinio konkursas „Olimpiada ir mes“ Morgana Fiorini  Pad÷ka (III vieta) 2009-02-20 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Lietuvos moksleivių meninio 
skaitymo konkursas 

Deividas Margevičius  Diplomas 2009 
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Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Lietuvos moksleivių meninio 
skaitymo konkursas. Pad÷ka už miesto 
turo laureato parengimą 

 Judita Sakalien÷ Pad÷ka 2009 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno miesto Centro ir Dainavos 
mikrorajonų moksleivių kūrybos 
konkursas „Poezijos pavasar÷lis“. Už 
laureato parengimą 

 Marija Karpavičien÷ Pad÷ka 200 

Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo ir 
kultūros departamento 
Švietimo ir ugdymo skyrius 

Kauno miesto Centro ir Dainavos 
mikrorajonų moksleivių kūrybos 
konkursas „Poezijos pavasar÷lis“ 

Rūta Reutait÷  Diplomas 
(laureat÷) 

2009 

Lietuvos šachmatų federacija 2009 m. Lietuvos jaunučių (mergaičių 
iki 14 metų) varžybos 

Emilija Šabatina  Diplomas (III 
vieta)  

2009 

Pakruojo raj. savivaldyb÷ Maironiečių poezijos konkursas 
„Pavasario balsai“ 

L÷ja Kačerginskyt÷  Pagyrimo raštas 
už II vietą 

2009-04-23 

Kauno apskr.  vyr. policijos 
komisariato Kauno m. 
Centro policijos komisariatas 

Renginys „Policija ir vaikai“ Gimnazijos komandai  Diplomas, už 
gražiausią šokį 

2009 

 
 

Frankomanijos teatrų festivalis  Regina Zelenien÷ Pad÷ka 2009 

Kauno tautin÷s kultūros 
centras 

Kauno raj. ir apskrities mokinių 
grafikos darbų paroda-konkursas 
„Atv ÷rus tūkstantmetę skrynią“ 

Justina Matulevičiūt÷  Pad÷ka 2009-05-06 

Kauno moksleivių 
aplinkotyros centras 

Fotonuotraukų paroda – konkursas 
„Po medžio ir paukščio sparnais ...“ 

Sandra Siniauskait÷ 
Marija Dombrovskaja 
Goda Jurgilait÷ 
Karolis Macežinskas 
Vikt÷ Simonavičiūt÷ 
Gabriel÷ Čekanauskait÷ 
Urt÷ Laurinavičiūt÷ 
Migl÷ Šmigelskyt÷ 
Rasa Mardosait÷ 
 

 Pad÷ka 2009-04-29 
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Kauno moksleivių 
aplinkotyros centras 

Fotonuotraukų paroda – konkursas 
„Po medžio ir paukščio sparnais ...“ 

Gintar÷ Bertulyt÷ 
Ūla Žebrauskait÷ 
Gintar÷ Sinkevičiūt÷ 
Justas Dučinskas 
Elena Babonait÷ 

 Pagyrimo raštas 2009-04-29 
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4.7. Gimnazijos bendruomen÷s tradicijos. 

Tradiciniai renginiai: 

• Gimtosios kalbos diena (1906 m. rugs÷jo 15 d.) 

• Europos kalbų diena (rugs÷jo m÷n.) 

• Mokytojo diena (spalio m÷n.) 

• Gimnazistų krikštynos (spalio m÷n.)  

• Maironio diena (spalio m÷n.)  

• Lietuvos maironiečių draugijos Kauno skyriaus renginiai (spalio, lapkričio, vasario, 

balandžio m÷n.) 

• T÷vų diena (lapkričio ir kovo m÷n.) 

• Advento vakaras (gruodžio m÷n.)  

• „Žynio“ ir „Žyniuko“ konkursai (sausio m÷n.) 

• Abiturientų šimtadienis (vasario m÷n.) 

• Olimpinio jud÷jimo renginiai (vasario m÷n.) 

• Mokyklos vardo diena (kovo 22 d.) 

• Dainos anglų kalba tarpmokyklinis konkursas (balandžio m÷n.) 

• Paskutiniojo skambučio švent÷ (geguž÷s m÷n.) 

� Brandos atestatų įteikimo švent÷ (liepos m÷n.)  
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4.8. Informacija apie Gimnazijos veiklą reglamentuojančius 
dokumentus. 

Su bendrąjį lavinimą reglamentuojančiais teis÷s aktais galima susipažinti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje: 

 http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/index.htm. 

Su gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais – Kauno Maironio gimnazijos 

tinklapyje: http://www.maironis.kaunas.lm.lt  
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4.9. Nusiskundimų pateikimo tvarka. 

Nusiskundimus mokiniai ir jų t÷vai pateikia klasių aukl÷tojams ar direktoriaus pavaduotojams 

ugdymui. Raštin÷je priimami nusiskundimai raštu. 
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4.10. Detalus vietov÷s žem÷lapis, keleivinio transporto maršrutai. 

 


