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I DALIS 

 VADOVO ŽODIS  

 

KOMENTARAS (nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi 

su subjekto veiklos rezultatais susijusi informacija) 

2018 m. gimnazijos bendruomenė vykdydama Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės švietimo politikos nuostatas, nuosekliai įgyvendino 

gimnazijos strateginio, metinės veiklos bei ugdymo planų tikslus ir uždavinius. Vienas iš jų, be abejo, buvo didžiausias 2018 m. iššūkis – pasiruošimas 

ir perėjimas prie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio. Reformai buvo pasirengta laiku. Parengti ir patvirtinti visi reikiami dokumentai, etatų 

sąrašai, pareigybių aprašai, pasirašytos darbo sutartys. Gimnazijoje, kaip nedaugelyje Lietuvos ugdymo įstaigų, praktiškai visiems gimnazijoje 

pagrindinėse pareigose dirbantiems mokytojams sudarytas 36 savaitinių valandų darbo krūvis. Darbo užmokesčio koeficientai, iki reformos 

gimnazijoje dirbantiems mokytojams, nustatyti pagal maksimalius koeficientus, pradėjusiems dirbti nuo rugsėjo 1-osios – vidurkiai. Mokytojams už 

papildomus darbus buvo mokami priedai, o kalendorinių metų pabaigoje – premijos. Gimnazijos mokytojai demonstruodami savo pilietinę poziciją, 

solidarizavosi su streikuojančiais Lietuvos mokytojais ir dalyvavo 5 dienų streike. Streiko komitetas kokių nors pretenzijų ar reikalavimų darbdaviui ir 

steigėjui nepateikė. 

Išanalizavus ir apibendrinus 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo svarbiausius darbus, galima konstatuoti, kad gimnazijos bendruomenei 

pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus ir daugelyje sričių pasiekti gerų bei aukštų rezultatų. Gimnazijai pavyko stiprinti mokinių motyvaciją, teikti jiems 

pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą, iš dalies pagerinti pamokų lankomumo rodiklius, išlaikyti pakankamai aukštus valstybinių brandos 

egzaminų rezultatus. Gimnazija daug dėmesio ir lėšų skyrė mokinių ir darbuotojų ugdymo, darbo bei poilsio sąlygų gerinimui, ugdymo proceso 

modernizavimui, įrangos atnaujinimui, naujų mokymo priemonių diegimui (įrengti ir IT priemonėmis aprūpinti papildomi mokomieji kabinetai, 

nupirkti nauji (20 vnt.) stacionarūs kompiuteriai mokomiesiems kabinetams, įrengti poilsio kambariai techniniams darbuotojams ir mokytojams 

(virtuvėlė-valgomasis), pradėtas eksploatuoti liftas spec. poreikių turintiems mokiniams, sutvarkytas gimnazijos kiemas (pakeista plytelių danga) ir 
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automobilių stovėjimo aikštelė, įrengta stovėjimo vieta neįgaliųjų transportui ir kt.). Daug dėmesio skirta mokyklos kultūros ir tradicijų puoselėjimui, 

bendruomenės narių elgesio normų ir taisyklių koregavimui bei darbuotojų skatinimui, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, mokinių žalingų įpročių 

ir smurto prevencijai, sveikos gyvensenos ugdymui (ir dalyvavimui sveikatą ugdančių mokyklų veikloje), ruošimui karjerai ir profesiniam 

orientavimui. Gimnazijos mokiniai sėkmingai laikė valstybinius brandos egzaminus, dalyvavo įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

savivaldybės lygmens ir tarptautiniuose projektuose, vykdė aktyvią pilietinės saviraiškos ir savanorystės veiklą. Mokinių choras dalyvavo Kauno ir 

Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos...“, gimnazijos sportininkai Kauno rajono gimnazijų sporto žaidynėse iškovojo III-ią vietą. 

Analizuojant kelių metų gimnazijos veiklos rezultatų ir mokinių pasiekimų kitimo dinamiką, išryškėjo tendencija, kad daugeliu atvejų 

mokinių mokymosi ir egzaminų rezultatų pasikeitimui įtakos turėjo gimnazijos mokinių kontingento pasikeitimas. Viena to priežasčių, įsteigus 

Garliavoje antrą gimnaziją, sudarytos nevienodos sąlygos Garliavos Jonučių ir Juozo Lukšos gimnazijoms priimti mokinius iš Garliavos Jonučių 

progimnazijos. Jonučių gimnazijai buvo sudaryta galimybė iš anksto atsirinkti ir sukomplektuoti klases iš aukščiau minėtos progimnazijos iš labiausiai 

motyvuotų ir pažangių 8-tų klasių mokinių. Tuo tarpu Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai komplektuojant gimnazijos I(9) klases ir norint užsitikrinti 

reikiamą mokinių skaičių, nuo kurio priklauso gimnazijos finansavimas, mokytojų etatų skaičius ir pan., teko priimi visus mokinius, neatsižvelgiant į 

jų mokymosi motyvaciją bei rezultatus.  

Nuosekliam ir operatyviam gimnazijos veiklos, priežiūros ir pagalbos organizavimui trukdė ir kai kurios kitos subjektyvios priežastys. 

Keturmetės gimnazijos struktūros ir mokinių kontingento specifika nepriderinta prie dabartinės mokyklų valdymo, pagalbos mokiniams specialistų ir 

aplinkos darbuotojų etatų skaičiaus nustatymo tvarkos. Pagal bendrą mokinių skaičių nustatant valdymo ir pagalbos mokiniams specialistų etatų 

skaičių, neatsižvelgiama į gimnazijos ugdymo proceso trukmę ir turinį, priimamų ir išleidžiamų mokinių skaičių, mokinių amžių ir su tuo susijusias 

problemas. Neigiamos įtakos turėjo ir gimnazijos buhalterės etato panaikinimas bei visos finansinės veiklos vykdymas per centralizuotą buhalteriją. 

2018 m. organizuojant gimnazijos veiklą ir įgyvendinant strateginius bei metinės veiklos tikslus gimnazijai trukdė užsitęsusi Garliavos 

mokyklų tinklo pertvarka, savivaldybės lygmenyje vykstantys nuolatiniai svarstymai ir dėl to sklindantys įvairūs gandai apie Garliavos Jonučių 

gimnazijos mokinių perkėlimą į Juozo Lukšos gimnaziją nuo 2019-09-01, apie Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos reorganizavimą į 

progimnaziją ir jos bei šios mokyklos Mastaičių skyriaus 9–10 klasių mokinių perkėlimą į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją ir pan. 

Kaip vienas iš galimų neigiamų ir vis labiau ryškėjančių veiksnių, trukdančių gimnazijai atsinaujinti, pilnai įgyvendinti gimnazijos tikslus, 

efektyviai organizuoti ugdymo procesą, inovatyviai ir diferencijuotai perteikti ugdymo turinį, užnorinti mokytis mažiau motyvuotus ar elgesio 

sutrikimų turinčius pilnametystės sulaukusius mokinius, yra mokytojų amžius. Gimnazijos mokytojų amžiaus vidurkis – 50,3 metai. Nemaža dalis (46 

proc.) mokinių veiklos kokybės įsivertinimo anketose teigia, kad mokytojai ne visuomet atsižvelgia į jų poreikius. Taip pat, kai kurie mokiniai (38 

proc.) pasigenda dažnesnių mokytojų pagyrimų ir paskatinimų. Mokiniai nori ir daugiau įvairesnių renginių klasėje bei už gimnazijos ribų, kurie būtų 

orientuoti į klasės kolektyvo būrimą, palankaus mikroklimato kūrimą. Todėl šių tęstinumo ir permanentiškumo reikalaujančių uždavinių įgyvendinimą 

numatyta tęsti ilgesnį laiką. Dėl to jie, su panašiomis formuluotėmis, įtraukti į 2019 m. gimnazijos veiklos planą. Numatoma labiau skatinti mokytojų 

ir klasės individualią inovacinę veiklą, gimnazijos veiklos plane numatytų bendramokyklinių ir asmeniškai suplanuotų arba nurodytų vykdyti 

priemonių įgyvendinimą, o taip pat stiprinti personalinę mokytojų ir kitų specialistų atsakomybę už kokybinius veiklos, mokinių ugdymo ir pasiekimų 

rezultatus bei indėlį įgyvendinant gimnazijos strateginius bei metinius veiklos tikslus. 
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II DALIS 

 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

KOMENTARAS (2018 metų metinio veiklos plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, metinio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausi rezultatai ir 

problemos) 

Strateginiame gimnazijos 2017–2019 metų plane numatyta stiprinti tarpinstitucinius bei mokytojų tarpusavio ryšius gimnazijos viduje, 

siekiant gimnazijoje sudaryti sąlygas mokytis įvairių poreikių mokiniams, mokymą gimnazijoje organizuojant atsižvelgiant į daugumos mokinių 

individualius poreikius, skatinant platesnį gimnazijos bendruomenės narių dalyvavimą stiprinant organizacijos etosą ir kuriant patrauklias, 

moderniomis priemonėmis aprūpintas, ugdymosi aplinkas.  

Įgyvendindama valstybinę švietimo politiką ir gimnazijos strateginius uždavinius, išanalizavusi ankstesnių metų veiklos bei ugdymo 

rezultatus, 2018 metais gimnazijos bendruomenė išsikėlė ir įgyvendino du generalinius tikslus bei šiuos svarbiausius uždavinius. 

1. Siekti mokinio asmenybės brandos ir individualios ugdymo(-osi) pažangos: 

1.1. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.  

Įgyvendinant 1-ąjį tikslą gimnazijos veikla buvo orientuota į mokinių individualios stebėsenos efektyvinimą ir mokinio brandos augimą. 

Gimnazijos 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai parodė svarbiausius veiksnius stiprinančius mokinių mokymosi motyvaciją. 

Respondentų atsakymai parodė, kad dauguma mokinių (80 proc.) yra motyvuoti, jaučia atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, jų gerinimą. 

Apibendrinti įsivertinimo metu atliktų apklausų rezultatai byloja, kad mokiniai geba tikslingai ir pagrįstai pasirinkti ugdymo sritis, mokomuosius 

dalykus. Pamokų metu mokiniai gana aktyvūs, geba dirbti savarankiškai, analizuoti klaidas. Didelė dalis mokinių (62 proc.) teigia, jog mokytojų 

naudojami vertinimo būdai padeda laiku suvokti mokymosi sunkumus. Vidutiniškai 75 proc. mokinių lanko konsultacijas ir teigia, kad jos padeda 

siekti geresnių rezultatų. Mokiniai išskiria ir pripažįsta, kad didelę įtaką mokymosi motyvacijai turi įdomios, šiuolaikiškai vedamos pamokos. 79 proc. 

mokinių mano, kad ugdymo procese mokytojų naudojamos įvairios techninės priemonės ir technologijos pamoką daro įdomią, nenuobodžią, padeda 

teorines žinias pritaikyti praktiškai. Ypatingai mokinius motyvuoja mokytojų siūlomos ir organizuojamos teminės išvykos bei pamokos kitose 

aplinkose (83 proc.). 

2018 m. anketinės apklausos apie mokinius motyvuojančius veiksnius rezultatų pavyzdys: 

Motyvuojantys veiksniai 2018 m. 

Mokytojo tikėjimas manimi 70 % 

Mokytojas skatina pasitikėti savo jėgomis 58 % 

Vertina sistemingai 77 % 

Vertinimo būdas padeda suvokti spragas 62 % 

Įdomios pamokos 63 % 

Pamokos vyksta  kitose aplinkose 89 % 

Taiko įvairius metodus 55 % 
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Gimnazijoje pagal mokinių ir jų tėvų pageidavimus nuo I(9) klasės formuojamos biotechnologinės pakraipos klasės bei pagal mokinių 

mokymosi motyvaciją ir pasiekimus formuojamos laikinos mokinių mokymosi grupės (per lietuvių ir anglų kalbų bei matematikos pamokas). Šių 

dalykų mokytojai pildo specialius mokinių asmeninės pažangos lapus. 

Mokiniai tikslingiau pasirenka ugdymosi sritis ir dalykus, išsikelia asmeninio tobulėjimo ir mokymosi tikslus konkrečiam laikotarpiui. 

Mokinių pasiekimams, pažangai bei pagerėjusiam mokinio ir mokytojo bendravimui, bendradarbiavimui įtakos turėjo mokymasis kitose aplinkose, 

kultūrinių, edukacinių renginių organizavimas. Pamokos netradicinėse aplinkose sustiprina mokinių motyvaciją, skatina tyrinėti, ieškoti įvairesnių 

darbo metodų. 

Mokinių mokymosi motyvaciją didinančios priemonės gimnazijoje leido siekti įvairių klasių mokinių ugdymo(-osi) pažangos ir pasiekti gerų 

metinių ir pagrindinio ugdymo pasiekimų bei valstybinių brandos egzaminų rezultatų.  

Nežiūrint to, kad nuo 2016 m. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija priima visus mokinius iš Garliavos Jonučių progimnazijos, kurie nepateko į 

atrinktas pagal mokymosi motyvaciją ir mokymosi pažangumą į Garliavos Jonučių gimnaziją, pavyko išlaikyti stabilų gimnazijos mokinių, laikiusių 

valstybinius brandos egzaminus, rezultatų lygį.  

2016–2018 m. gausiausiai pasirinktų ir laikytų VBE rezultatų lyginamoji lentelė 

Dalykas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Lietuvių k. 43,1 45,9 51,1 

Matematika 40,2 50,0 41,7 

Anglų k. 63,4 65,9 71,6 

Biologija 52,4 59,5 62,2 

Istorija 36,7 53,3 52,9 

 

1.2. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą.  

Darbas pamokose organizuojamas atsižvelgiant į mokinių skirtybes. Mokytojai teikė jiems pagalbą mokantis, sudarė sąlygas įsivertinti 

mokymosi pažangą pamokose. Gabūs mokiniai dalyvavo rajono, miesto ir respublikos renginiuose. Diagnostinių testų rezultatai leido specifikuoti, 

diferencijuoti ir konkretizuoti ugdymo procesą bei mažinti namų darbų apimtis. 

2018 m gimnazijoje buvo teikiamos lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, chemijos, fizikos, biologijos konsultacijos. Mokiniai, turintys 

mokymosi spragų ar ilgesnį laiką dėl ligos nedalyvavę pamokose, turėjo galimybę pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Konsultacijas vedė 5 lietuvių 

Individualizuoja darbą pamokoje 57 % 

Atsižvelgia į mokymosi lūkesčius 52 % 

Nėra baimės klysti 54 % 

Pagarbus elgesys 72 % 

Džiaugsmas sėkme 60 % 
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kalbos mokytojai, 6 – matematikos, 1- chemijos mokytojas, 1 – biologijos mokytojas ir 2 – fizikos mokytojai. Konsultacijas lankė, jomis pasinaudojo 

75 proc. gimnazijos mokinių. 

Papildomos lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos konsultacijos buvo skirtos 2 mokiniams, atvykusiems iš užsienio ir 

tęsiantiems mokslą mūsų gimnazijoje.  

Siekiant efektyvinti pagalbą mokiniui ir aktualizuoti klasės vadovo vaidmenį, gimnazijoje suformuota klasių vadovų metodinė grupė. Šios 

metodinės grupės veikloms aptarti ir planuoti organizuoti periodiniai kasmėnesiniai susirinkimai.  

Į klasių vadovų veiklos planus yra integruotos prevencinių programų (Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos, Smurto ir patyčių prevencijos programos) temos, kurias klasių valandėlių metu padėjo vesti pagalbos 

mokiniui specialistai (psichologės, socialinė pedagogė, Kauno rajono visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialistė). Klasių vadovų bendravimui 

su ugdytiniais yra skirtos klasės valandėlės, įtrauktos į gimnazijos mokinių ir mokytojų tvarkaraštį. 

Klasių vadovų bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui specialistais vyko ir organizuojant bei teikiant pagalbą mokiniams individualių 

pokalbių metu – dėl pažangumo, lankomumo ir/ar elgesio sunkumų. Šiuose pokalbiuose esant poreikiui dalyvavo mokinių tėvai (globėjai), po to, 

sudarant pagalbos mokiniui teikimo planą ar kitus susitarimus tarp dalyvaujančių asmenų, siekiant efektyvios pagalbos mokiniui.  

2018 m. spalio mėn., kaip ir kiekvienais metais, visiems I-ų klasių mokiniams organizuotas adaptacijos tyrimas, siekiant įvertinti, kaip jiems 

sekasi prisitaikyti naujoje mokykloje. Tyrimo rezultatai ir tendencijos atskirai kiekvienam I-os klasės vadovui pristatyti individualaus pokalbio metu, 

aptarti su klasės vadovu, mokinių tėvais klasių ir visuotinių susirinkimų metu. 

Siekiant platesnio dialogo su mokinių tėvais ir kartu spęsti pagalbos mokiniams teikimo būdus organizuoti administracijos pakalbiai su 

mokinių tėvais, klasių komitetų pirmininkais, gimnazijos tarybos mokinių tėvų atstovais. Mokinių tėvams vykdytas tėvų švietimas apie paauglių 

psichologijos ypatumus ir kvaišalų vartojimo prevenciją (lektoriai-psichologai A. Adomaitytė (2018-02-07) ir V. Arvasevičius (2018-11-06), 

organizuotos bendruomenės dienos, visuotiniai susirinkimai. Tėvai dalyvauja apklausų (įsivertinimo, adaptacijos ir kt.) bei tyrimų rezultatų 

pristatyme. Jie įtraukiami į vaiko mokymosi (ne)sėkmių aptarimą (diagnostinių testų), supažindinami su jų vaiko pasiekimais ir numatomos 

pedagoginės pagalbos mokiniui priemonės ir galimybės.  

Organizuojant gimnazijoje psichologinę pagalbą 2018 metais pirmiausiai buvo analizuojama kurios iš ankstesniais metais vykdytų veiklų 

buvo efektyviausios ir sėkmingos. Taip pat iškilus poreikiui organizuotos naujos veiklos tokios kaip savęs pažinimo, smurto ir patyčių prevencijos 

užsiėmimai, taip pat užsiėmimai savižudybės tema, organizuotos diskusijos su mokiniais lytiškumo tema, paskaitos valgymų sutrikimų, streso 

valdumo temomis, bendradarbiavimas su seniūnijomis sprendžiant sudėtingus atvejus, mokinių emocinės būklės tyrimas. Atsižvelgiant į tai, jog 

mokiniai dažniausiai turi jiems rūpimų klausimų, tačiau nedrįsta jų užduoti, „Savaitės be patyčių 2018“ metu atidaryta „Džiaugsmo ir rūpesčių 

dėžutė“. Joje mokiniai gali palikti savo anoniminius klausimus, pastebėjimus ir pan., o vėliau atsakymai pateikiami šalia esančioje skelbimų lentoje. 

Dėžutę galima būtų vertinti kaip pasiteisinusį psichologinės pagalbos būdą.  

2018 metais mokiniams, jų tėvams ir mokytojams suteiktos 114 psichologinių konsultacijų, 12 iš jų buvo ne individualios, o grupinės. 

Daugumos iš psichologinėse konsultacijose besilankančių sunkumai yra susiję su emocinėmis problemomis, tokiomis kaip dažna ir varginanti 

nuotaikų kaita, pyktis, liūdesys, baimės. Spendžiant sudėtingus atvejus buvo teikiamos ne tik individualios ir grupinės konsultacijos, bet ir 
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organizuojami informaciniai susirinkimai mokytojams, ruošiamos metodinės rekomendacijos, organizuojami pokalbiai. 

Teikiant psichologinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintiems mokiniams pastebėta, jog patys mokiniai su rimtesniais 

psichologiniais sunkumais nesusiduria ir mano, kad psichologinė pagalba jiems nėra tikslinga, išskyrus kelis atvejus dėl mokymosi motyvacijos 

didinimo. Taigi, dalykus dėstantiems mokytojams teikiamos individualios rekomendacijos pagal SUP turinčio mokinio turimą sutrikimą ar negalią ir 

paskutinius turimus vertinimo rezultatus.  

Dėl didelio mokinių skaičiaus gimnazijoje siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos efektyvumą buvo atskirtos kai kurios psichologių 

veiklos sritys – mažesnį krūvį turinti psichologė konsultavo profesijos pasirinkimo (ugdymo karjerai) klausimais. 

Socialinės pedagogės veikla, teikiant ir efektyvinant pagalbą mokiniams, buvo kreipiama ir skiriama pirmiausia tiems ugdytiniams, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba, jų pažangumo, lankomumo ir elgesio problemų sprendimui bei saugios emocinės aplinkos kūrimui. 

Gimnazijoje parengtas ir vykdytas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas: pagalbos mokiniui specialistai užtikrino 

pirminę pagalbą konfliktinių situacijų metu, esant pasikartojantiems ar sunkesniems patyčių/smurto atvejams rengė individualius pagalbos planus 

mokiniams, teikė jiems psichologines, socialines konsultacijos, vedė prevencinius užsiėmimus. 

2018 m. gegužės mėn. buvo atliktas statistinis mokinių tyrimas patyčių mastui gimnazijoje įvertinti, kurio metu buvo nustatyta, kad 

gimnazijoje mokiniai jaučiasi saugūs, pasitaiko tik pavienių patyčių atvejų. I–III kl. mokinių teigimu, saugumą mokykloje padeda užtikrinti visų 

bendruomenės narių reagavimas į patyčias ir jų stabdymas, tarp mokinių, mokytojų pasitaikančių nesantaikos atvejų registravimas Smurto ir patyčių 

registracijos žurnale, bendradarbiavimas su VTAS, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi, policijos 

įstaigomis ir kt. 

2018 m. spalio mėn. buvo atnaujinti Socialinio paso duomenys parodė mokinių, lankančių Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją, šeimų 

socialinę-ekonominę padėtį. Kiekvienais metais vis daugiau mokinių gauna nemokamą maitinimą. Gimnazijos bendruomenės narių tarpe yra 54 

socialiai remtinos šeimos, taip pat 89 šeimos, kuriose auga po 3–4 mokyklą lankančius mokinius, 17 mokinių yra netekę vieno iš tėvų, 5 mokiniai 

globojami, iš viso 77 mokiniai auga nepilnose šeimose. Pagalbos mokiniui specialistai remdamiesi Socialinio paso duomenimis stengėsi visapusiškai 

vertinti situaciją, objektyviau nustatyti ir spręsti mokiniams kylančius sunkumus. Didžiausia atsakomybė šiame darbe, žinoma, tenka klasių vadovams, 

kurie būdami arčiausiai mokinio privalo laiku pastebėti problemą ir bendradarbiaudami su tėvais (globėjais) spręsti iškilusius sunkumus. Tokiu 

principu ir dirbama gimnazijoje. Klasių vadovams negalint ar negebant spręsti iškilusių didesnių problemų, į sprendimą įsijungia socialinis pedagogas. 

Socialinė pedagogė analizavo blogai besimokančių mokinių mokymosi rezultatus, stebėjo jų elgesio pokyčius, domėjosi konkrečia situacija klasėje ar 

šeimoje, siūlė pagalbą mokiniams ir jų tėvams sprendžiant susidariusias problemas. 

Išryškėjusios mokinių lankomumo problemos buvo analizuojamos individualiai su mokiniu, klasių vadovu, dalykų mokytojais, klasių vadovų 

susirinkimuose, informuojami mokinių tėvai. Vykdyta praleistų pamokų apskaita ir stebėsena. Duomenys pristatyti ir analizuoti Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 2 kartus per metus, lyginant kelerių metų rezultatai, ieškant problemos sprengimo būdų. Socialinis pedagogas planingai organizavo Vaiko 

gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdžius, į kuriuos buvo kviečiami probleminiai  mokiniai, ir esant reikalui, mokinių tėvai. 2018 m. organizuoti 38 

VGK posėdžiai, 1 direkcinis posėdis, kuriuose buvo sprendžiami 81-am mokiniui iškilę sunkumai: lankomumas, pažangumas, incidentų, smurto ir 

patyčių atvejai, bei kt. aktualūs klausimai. 
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Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa gimnazijoje integruojama į ugdymo turinį. Bendradarbiaujant su paramos šeimai centru 

„Darnūs namai" gimnazijoje buvo vedamos merginų ir vaikinų lytiškumo ugdymo grupės I–III kl. mokiniams. Projektas finansuotas iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. 

Socialinė pedagogė, pasitelkdama kitus gimnazijos pagalbos mokiniui specialistus, organizavo iš Kauno rajono savivaldybės lėšų finansuotą 

vaikų vasaros poilsio stovyklą „Piramidė–11“ ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tęstinį projektą „Mes nepriklausomi–6“. Vykdant 

tęstinį projektą “Mes nepriklausomi–6“ bendradarbiauta su Kauno jaunimo narkologijos centru. Mokiniams ir jų tėvams buvo vedamos paskaitos, 

diskusijos žalingų įpročių prevencijos temomis „Paauglių rizikingas elgesys, kada ir kaip būtina atkreipti dėmesį“. Gimnazijoje vykdyta ne tik 

šviečiamoji veikla žalingų įpročių prevencijai užtikrinti su bendruomenės pareigūnais „Administracinių nuobaudų ir atsakomybės už rūkymą, 

elektroninių cigarečių įsigijimą pristatymas“, bet vyko ir 3 reidai su bendruomenės pareigūnais, su šaulių sąjungos nariais. Socialinė pedagogė vedė 

prevencinius pokalbius su 34 mokiniais dėl užfiksuoto rūkymo fakto, informavo tėvus, pravedė 11 klasių valandėlių apie teisinę atsakomybę „Elgesio 

taisyklės ir teisiniai pažeidimai“ I–II kl. mokiniams, išsiųsti 5 raštai dėl mokinių rūkymo į policijos komisariatą dėl administracinės teisenos 

pradėjimo. Mokiniai buvo skatinami dalyvauti kuriant prevencinį video-filmuką konkursui „Mes ne tokie…“, kuris užėmė pirmąją vietą Kauno 

apskrityje. 

Vesti įvairūs renginiai, paskaitos ir prevenciniai užsiėmimai mokiniams, siekiant formuoti mokinių vertybines nuostatas ir sprendžiant 

klasėse išryškėjusius sunkumus: renginiai, skirti „Savaitei be patyčių 2018“, Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas, protmūšis – Pasaulinės AIDS 

dienos paminėjimas, kalėdinė akcija seneliams pagal projektą „Iš širdies į širdį“ ir kt. 

Gimnazijoje plėsta mokinių mokymo ir paslaugų bazė (įrengti nauji kabinetai, nupirkti nauji PC, išlėstas nemokamas ir visas patalpas 

apimantis WI FI tinklas), sutvarkytas privažiavimas prie gimnazijos pastato, pakeista nauja plytelių danga, liftas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams ir 

kt. 

Gimnazijoje pagerinta mokymo bazė: įsigyta naujų vadovėlių, interaktyvių lentų. Mokymasis tapo patrauklesnis, įdomesnis, didinantis 

mokinių motyvaciją. Pagerėjo mokinių savarankiško mokymosi ir įsivertinimo įgūdžiai. Daugiau pamokų vedama įvairiose erdvėse. Naudojant 

finansinius ir materialinius išteklius, pagerėjo praktinių darbų įvairovė, kokybė. 

1.3. Tobulinti mokinio individualios pažangos įgyvendinimo instrumentus ir procedūras. 

Gimnazijoje atnaujinta pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, kurioje daugiau dėmesio skirta mokinių pažangos fiksavimui ir pažangos 

įvertinimui. Metodinėse grupėse aptarta ir aprobuota kiekvieno dalyko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 

2018 m. gimnazijoje buvo sukurta ir individualios vaiko pažangos ir pasiekimų stebėjimo sistema (parengtos duomenų rinkimų lentelių 

formos, renkami ir kaupiami duomenys, sudaryti grafikai). 

Gimnazijoje du kartus per metus buvo organizuoti diagnostiniai lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir matematikos testai, nustatantys 

mokinių žinių ir gebėjimų lygį, leidžiantys vykdyti reikiamą mokinio mokymo korekciją, pagalbos teikimo būdus. TAMO dienyno pagalba vertimo 

rezultatai sistemingai pateikiami visiems ugdymo proceso dalyviams. 

Gimnazijoje pradėti vykdyti ir reguliarūs atskirose klasėse dėstančių mokytojų profesiniai dialogai, kurių metu aptariamos toje klasėje 

besimokančių mokinių mokymosi problemos, motyvacijos skatinimo klausimai. 
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Gimnazijos mokytojams  organizuoti seminarai: „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“, „Pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų 

pokyčių matavimas“, „Vertinimas kaip pažinimas ir motyvavimas“.  

2. Stiprinti mokytojų ir mokinių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją: 

2.1. Sudaryti sąlygas mokinių  saviraiškiam gyvenimui gimnazijoje. 

Sudarant sąlygas mokinių saviraiškiam gyvenimui gimnazijoje daug dėmesio skirta neformaliajam švietimui. Gimnazijoje mokiniams 

suteikta galimybė save realizuoti dalyvaujant įvairiose neformaliose sociokultūrinio bei pilietinio ugdymo programose: teatro, muzikos, tautodailės, 

sporto, turizmo. Gimnazijoje veikė ateitininkų būrelis, pradėjo burtis jaunieji šauliai. Dar platesnė mokinių neformali veikla už gimnazijos ribų. 

Mokiniai lanko Kauno rajono sporto mokyklą, meno mokyklą, įvairius sporto klubus, šokių studijas, jojimo bei teniso mokyklas ir pan. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos veikti Kauno rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus patvirtintų NVŠ programų būreliams. Tai 

„Tornado“ krepšinio mokykla, ARV-Auto „Mokausi būti vairuotoju“, VšĮ „American English School“ kalbų  mokymas. 

2018 m. gimnazijoje itin išsiskyrė mokinių sportinė veikla, pasižymėjusi aukštais jos rezultatais. Mokiniai aktyviai įsijungė į krepšinio, 

neolimpinių sporto šakų (smiginio, svarsčių kilnojimo), „Bėgančio žmogaus“ ar laisvalaikio sporto (šaškių, stalo teniso) veiklas. Kūno kultūros 

mokytojų kryptingas darbas davė gausų laimėjimų derlių: vaikinų ir merginų krepšinio komandos – Kauno r. gimnazijų sporto žaidynių čempionės, 

merginų rankinio komanda – Kauno r. gimnazijų ir Lietuvos mokyklų žaidynių čempionės, svarsčių kilnojimo Kauno r. sporto žaidynių finalinėse 

varžybose užimta po dvi I, II ir III-ias vietas, stalo tenisininkės – II-oje vietoje. Bendroje suvestinėje tarp Kauno r. didžiųjų mokyklų (turinčių daugiau 

nei 450 mokinių) 2018 metais Juozo Lukšos gimnazijos sportininkai užima III-ią vietą. 

Ir šį kartą gimnazijos choras dalyvavo Kauno ir Lietuvos 100-čio dainų šventėje „Vardan tos...“. 

Meniniams komunikaciniams, bendradarbiavimo bei meniniams gabumams plėtoti pasiūlytos teatro, muzikos, tautodailės programos. 

Sėkmingai dalyvauta Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse (III vieta), Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro 

vainikėlis“ (II vieta), XVI–oje respublikinėje prakartėlių parodoje Rokiškio krašto muziejuje. 

Save išreikšti gimnazistai gali ir per dalykų mokymąsi. Sudarytos sąlygos gabių mokinių saviraiškai skiriant dalykines konsultacijas. Tokio 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo rezultatas – įvairiose dalykinėse olimpiadose bei konkursuose užimtos septynios I-os, šešiolika II-ų ir 

septynios III-ios vietos. 

Mokinių saviraiškumui, pareigingumui ir motyvacijai skatinti įdiegta skatinimo sistema: mokiniai apdovanojami už pažangumą, gerą 

lankomumą, estetiką bei meninius, sportinius ar dalykinius pasiekimus rugsėjo 1-osios šventės ir mokslo metų pabaigos šventės „Sėkmės 

raktas“ metu. Už aktyvią visuomeninę, pilietinę veiklą bei akademinius pasiekimus gimnaziją baigusiesiems buvo įteikta Juozo Lukšos-Daumanto 

stipendija. 

Išreikšti save per pilietiškumą gimnazistai galėjo dalyvaudami nacionalinėje iniciatyvoje „100 idėjų Lietuvai“, kuri buvo įgyvendinta trimis, 

gimnazijos, regiono ir respublikiniu, etapais. 2018 m. gruodį Lietuvos Respublikos Seime buvo pristatytos dvi mūsų gimnazistų idėjos Lietuvai, kur jų 

autoriai buvo pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje. 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 2018 m. toliau įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą „Veikli bendruomenė – pažanga 

mokyklose“. Šio projekto įgyvendinimo partnerės – Kauno rajono Adomo Mitkaus ir Lapių pagrindinės mokyklos. 2018 užbaigtas tarptautinio 
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projekto ERASMUS+ NEStOR vykdymas, kurio metu buvo sukurtas bendras Europos mokyklų radijo programų tinklas – gimnazijoje įrengta 

moderni radijo studija. Toliau tęsiama (nuo 2011 m. pradėta vykdyti) tarptautinė mokinių mainų programa, kurią koordinuoja Nyderlandų Weert  Het 

koledžas (koordinatorės E. Liutkevičienė, V. M. Vėjelytė). 

Toliau vykdyti ir kiti tradiciniai, savivaldybės lėšomis finansuojami projektai: istorinę atmintį ir pokario paveldo išsaugojimą puoselėjantis 

projektas „Moksleiviai–bendruomenei“ (koordinatorė A. Račkauskienė), mokinių kūrybiškumą ir komunikavimo, bendradarbiavimo, karjeros 

planavimo įgūdžius ugdanti vaikų vasaros poilsio stovykla „Piramidė–11“ (G. Orintienė), sveiką gyvenseną ugdantis ir priklausomybių ligų prevenciją 

vykdantis projektas „Mes nepriklausomi–6“ (L. Kriščiūnaitė). 

2.2. Efektyvinti Mokinių tarybos veiklą. 

2018 m. gimnazijoje buvo surengti mokinių savivaldos rinkimai ir atnaujinta Mokinių taryba (toliau – MT) bei jos veikla. Buvusi gimnazijos 

mokinių prezidentė Raimonda Jankutė ir dabartinė mokinių prezidentė Ugnė Šimonėlytė – Lietuvos moksleivių sąjungos narės. MT narė Goda 

Bužavaitė – Kauno r. mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja. Pats KRMT pirmininkas Orestas Grigas taip pat yra Juozo Lukšos gimnazijos 

mokinys. Keturi Mokinių tarybos nariai atstovauja mokinius Mokyklos taryboje. 

Mokinių taryba dalyvavo įvairiose renginiuose, organizavo emocijų akcijas („Helovyno kaukė“, „Kalėdinis paštas“, „Žiemos ryto arbata“). 

Bendruomenei burti buvo surengti filmų peržiūrų ir diskusijų vakarai, naujų MT narių krikštynos bei komandos formavimo mokymai. 

Antrus metus iš eilės gimnazijos Mokinių taryba dalyvauja Kauno r. mokinių tarybos organizuojamojoje ir Seimo  narės R. Popovienės 

globojamojoje gerumo akcijoje „Atverkime širdis“. MT nariai rūpinosi seneliais ir dėmesio stokojančiais vaikais: tvarkė vienišų senelių sodybas, 

rengė jiems koncertą, o su Garliavos dienos centro vaikais popietėmis žaidė žaidimus, vežėsi žaisti boulingo. 2018 m. MT savo užuojautą ir pagalbą 

skyrė beglobiams gyvūnams ir sergantiems kritinėmis ligomis vaikams Kauno klinikų endokrinologijos skyriuje. Už savanoriškas socialines-pilietines 

veiklas Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Mokinių tarybos atstovams renginio „Šimtmečio dovanos“ metu buvo įteikta Lietuvos trispalvė ir 

vardinės 100-čio monetos. 

2.3. Aktualizuoti klasės vadovo vaidmenį formuojant ir puoselėjant sociokultūrines ir pilietines vertybes. 

Aktualizuojant klasės vadovo vaidmenį, o kartu formuojant ir puoselėjant mokinių sociokultūrines vertybes gimnazijos ugdymo plane 

numatyta socialinė – pilietinė  ir patriotinė veikla, kurios įgyvendinimą kontroliuoja, fiksuoja ir iš dalies įgyvendina klasių vadovai. Socialinė pilietinė 

veikla buvo vykdyta keliomis kryptimis:  

1. Juozo Lukšos atminimo puoselėjimas – klasei ir jos vadovui priskirta prižiūrėti J. Lukšos žuvimo vietą Pabartupio kaime, organizuoti J. 

Lukšos žūties paminėjimą rugsėjo 4 d.;  

2. Valstybinių švenčių paminėjimai – tai pilietinė veikla, kai klasės vadovas organizuoja savo auklėtinių dalyvavimą miesto ar rajono Sausio 

13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kt. svarbių datų paminėjimo renginiuose;  

3. Socialinė veikla – tai gimnazijos erdvių tvarkymas, dalyvavimas miesto švarinimo, savanoriškose labdaros akcijose. Be privalomųjų 

ugdymo plano veiklų klasių vadovai organizuoja mokinių dalyvavimą beglobių gyvūnų priežiūros ir šelpimo VŠĮ „Penkta koja“, inkilų kėlimo per 

Žemės dieną bei sergančių vaikų lankymo akcijas Kauno klinikose.  

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį IIA klasės vadovė I. Grinienė su savo auklėtiniais surengė šimto gražiausių lietuviškų žodžių 
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konkursą; vasario mėn. kūno kultūros mokytojas E. Petrulevičius – gimnazijos mokinių tinklinio turnyrą, skirtą vasario 16-ajai paminėti, kur teisėjavo 

jo paties parengti auklėtiniai, kovo mėn. IIB klasės mokiniai, padedami klasės vadovės, dailės mokytojos E. Vasiliauskaitės – kūrybinių darbų 

„Miniatiūra Lietuvai“ parodą; taip pat kovo mėn. istorijos mokytoja, klasės vadovė J. Sipavičienė – konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, o 

lapkričio 16 d. su savo IV-kais suorganizavo Tolerancijos dienai skirtą akciją su simboliniais raktais atrakinti prisiminimus ir atverti širdis pagarbai. 

Sociokultūrinės ir pilietinės vertybės, komunikaciniai ir bendradarbiavimo gebėjimai buvo formuojami ir organizuojant tikslines mokinių 

išvykas į Aušvicą (Osvencimą), Krokuvą, Paryžių, Stokholmą, Rygą ir kitur. Mokiniams buvo organizuotos išvykos į spektaklius ir kino filmus, 

kuriuose gvildenamos pokario laisvės kovų, tremties istorijos, pagarbos ir tarpusavio santykių puoselėjimo temos. 

2.4. Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtų renginių ciklą gimnazijoje ir už jos ribų, įtraukiant į renginius 

įvairius gimnazijos bendruomenės sluoksnius. 

Įgyvendinant šį ypatingą uždavinį, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga, Vasario 16-tos dienos išvakarėse gimnazijos 

pastatas buvo apšviestas Lietuvos vėliavos spalvomis, iškabinta didžiulė (per tris pastato aukštus) valstybinė vėliava. Nepriklausomybės dienos 

minėjime tradiciškai buvo įteiktos Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendijos buvusiems gimnazijos aktyviausiems ir savo veikla bei akademiniais 

pasiekimais gimnaziją garsinusiems abiturientams, o taip pat pagerbtas buvęs Laisvės kovotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko 

atsargos mjr. Vytautas Balsys-Uosis. Vasario 16-tą dieną mokinių ir mokytojų atstovai dalyvavo šv. Mišiose Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje, o 

vėliau – Lietuvos žygeivių ir Kauno rajono savivaldybės organizuotame naktiniame žygyje Tauro apygardos partizanams atminti. Taip pat, Vasario 

16-ąją, mokinių grupės vyko uždegti atminties ir pagarbos žvakelių ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, palaidotų Kaune ir Kauno r. kapų 

(S. Banaičio, P. Klimo garbei Petrašiūnų kapinėse, A. Stulginskio – Panemunės, J. Vailokaičio – Paštuvos), dalyvavo akcijoje „Uždek žvakutę ant 

savanorio kapo“ prie savanorių paminklų-suoliukų (S.Lozoraičio/Vytauto g. ir prie Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios, Seniavos, Jonučių kapinėse, 

Veiverių skausmo kalnelyje). Lietuvos nepriklausomybės 100-čio atkūrimo proga, kovo mėnesį gimnazijoje buvo surengta dailininko Donato 

Vasiliausko dailės darbų Lietuvos laisvės kovų tematika paroda, organizuotas tradicinis, respublikinis mokinių ir jaunimo dainuojamosios poezijos 

konkursas „Laisvė, poezija ir muzika“, kuriame dalyvavo jaunieji bardai iš Kauno miesto, Alytaus, Kauno rajono, Kaišiadorių, Raseinių ir kitų rajonų 

mokyklų. 
 

1. Darbuotojai: 

1.1. Administracija 
 

Vadovo 

pareigybė 

 

Vardas, pavardė 

Etato 

užimtumas 

Vadybinis stažas Pedagoginis stažas 

Direktorius Vidmantas Vitkauskas 1 33 metai 33 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Urbonienė 1 24 metai 30 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė  1 1,4 metų 21 
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1.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 50 

       dirbančių pagrindinėse pareigose 43 

       dirbančių nepagrindinėse pareigose 7 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų:  

       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 7 

       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 31 

       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją 

10 

  Neatestuotų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagoginių 

darbuotojų skaičius (su mokytojo kvalifikacine kategorija) 

2 

3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 

       logopedai - - 

       psichologai 1 1,25 

       socialiniai pedagogai 1 1 

       specialieji pedagogai - - 

       sveikatos priežiūros specialistai 1 (ne gimnazijos darbuotojas) - 

       mokytojo padėjėjai 1 0,75 

4. Bibliotekininkų skaičius  1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

       iki 30 metų - 

       nuo 31 iki 60 metų 45 

       nuo 61 iki 65 metų 5 

    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) - 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 50,3 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 11,97 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 20 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 
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1.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  
 

Per kalendorinius metus atestuota pedagoginių 

darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokinio krepšelis 

Vyr. mokytojai/ 

vyr. pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui (iš 

viso) 

Išnaudota 

lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui (iš 

viso)  

Išnaudota 

lėšų 

kursams, 

seminarams 

ir kt. 

Išnaudota 

lėšų 

edukacinėms 

kelionėms 

Nepanaudota 

lėšų 

kvalifikacijos 

kėlimui  

(iš viso) 

Neišnaudotų 

kvalifikacijos 

kėlimui lėšų 

panaudojimas 

- 1 - 4000,00 2570,00 2570,00  1430,00 1430,00 panaudoti 

ugdymo prekėms 

pirkti (IKT) 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS  

Gimnazijos administracija organizavo tris bendrus kvalifikacijos kėlimo renginius visiems gimnazijos mokytojams „Streso valdymas ir 

kūrybingumas darbe“ (2018-02-19), „Mokytojo ir mokinio dialogas per įgalinimą“ (2018-06-21), „Koks yra suaugusio vaidmuo paauglio 

gyvenime?“ (2018-11-06). Du, iš šių renginių, organizavo Kauno rajono švietimo centras. Kitus 2–3 kvalifikacijos kėlimo renginius mokytojai rinkosi 

savarankiškai, už kuriuos buvo apmokėta iš gimnazijos lėšų. Daugumą individualiai pasirenkamų seminarų mokytojai lankė taip pat mūsų rajono 

švietimo centre. Bendrai visiems mokytojams organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginiai gimnazijoje, leido sutaupyti dalį  lėšų, kurios buvo 

panaudotos mokymo priemonių pirkimui. 

2018 m. buvo atestuota Virginija Levanauskaitė. Jai suteikta matematikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. 

 

2. Mokiniai: 

2.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4  

klasės 
5-8  

klasės 

9-10 klasės 11-12 

klasės 

Mokyklos 

skyrius 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų skaičius - - - - 14 8 - 22 

Mokinių/vaikų skaičius   - - - - 352 211 - 563 
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* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

2.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio   

Darželio   

Priešmokyklinio   
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

 

2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio  

Darželio  

Priešmokyklinio  
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

 

2.4. Mokinių pažangumas 
 

Klasių koncentras Mokinių skaičius Pažangumas 

(%) 

Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokosi 

nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su 

nepatenkinamais 

pažymiais mokinių 

skaičius 

Kartojančių kursą 

mokinių skaičius 

1-4 - - - - - - 

5-8  - - - - - - 

9-10 300 99,7% 12 1 - 1 

11-12 199 99% 6 2 2 - 

Iš viso 499 99% 18 3 2 1 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

 



14 

 

 

2.5. Mokinių pamokų lankomumas 
 

Klasių koncentras Mokinių skaičius Iš viso praleista pamokų Praleistų nepateisintų 

pamokų skaičius 

Praleistų nepateisintų 

pamokų skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui per 

mokslo metus 

1-4 - - - - 

5-8  - - - - 

9-10 300 27980 5650 18,83 

11-12 199 29555 12718 63,91 

Iš viso 499 57535 18368 36,81 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

KOMENTARAS  

Lyginant su praėjusiais metais 2017–2018 m. m. gimnazijoje 16% sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius. 

Vidutiniškai vienas mokinys praleido 36,81 pamoką be pateisinamos priežasties per mokslo metus, kai 2016–2017 m. m. – praleido 52,44 pamokas. 

Socialinės pedagogės ir kai kurių klasės vadovų vykdoma nuolatinė lankomumo stebėsena, neatvykimo priežasčių išsiaiškinimas, bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais bei vaiko gerovės komisijos taikomos prevencinės priemonės leido pasiekti teigiamų rezultatų. Analizuojant pažangumo ir 

lankomumo duomenis pastebėta ir konstatuota, kad lankomumas lieka problemine sritimi III–IV klasėse, todėl tobulinama mokinių skatinimo- 

drausminimo sistema, pakoreguotos mokinių elgesio taisyklės. Didesnį praleistų pamokų skaičių III–IV gimnazijos klasėse įtakoja kai kurių 

pilnamečių mokinių įsidarbinimas, vairavimo kursų lankymas ir pan. Sąlyginai didesnį IV klasių mokinių pamokų nelankymą II-me mokslo metų 

pusmetyje iš dalies lėmė nacionalinių egzaminų laikymo tvarkaraštis (kai kuriuos valstybinius brandos egzaminus mokiniai išlaikė balandžio–gegužės 

mėnesiais).  

 

3. Pagalbos mokiniui teikimas: 

3.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 

 

 Socialiai remtinų 

mokinių skaičius 

% Specialiųjų 

poreikių mokinių 

skaičius 

% Mokinių, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, 

skaičius 

% Psichologinę pagalbą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 34 6,03 11 1,95 - - 42 8,42 
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Mokyklos skyriuje - - - - - - - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

3.2. Mokinių nemokamas maitinimas 
 

 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 

Mokykloje 36  6,38 

Mokyklos skyriuje - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

KOMENTARAS  

Padidėjus mokinių skaičiui nemokamo maitinimo poreikis išaugo. 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenimis nemokamą maitinimą gauna 56 

mokiniai, kai praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu gavo 41 mokinys. 

 

4. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 

 

4.1. Brandos egzaminai 

 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  

skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo 

programą su pagyrimu, skaičius 

105 - - 

 

4.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 
 

 

VBE pavadinimas 

 

Laikė VBE 

Įvertinimas balais  

VBE balų 

vidurkis 
16 – 85 86 – 99 100 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių kalba (gimtoji) 96 79 82,3 13 13,5 1 1 51,1 

Užsienio kalba (anglų) 99 62 62,6 31 31,3 6 6,1 71,6 

Užsienio kalba (rusų) 1 0 0 0 0 1 100 100 

Matematika 86 78 90,7 5 5,8 1 1,2 41,7 
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Fizika 17 17 100 0 0 0 0 51,6 

Chemija 9 9 100 0 0 0 0 45,6 

Biologija 31 24 77,4 7 22,6 0 0 62,2 

Istorija 31 27 87,1 4 12,6 0 0 52,9 

Geografija 9 9 100 0 0 0 0 50,6 

Informacinės technologijos 5 5 100 0 0 0 0 39,8 
 

4.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 
 

 

MBE pavadinimas 

 

Laikė MBE 

 

Išlaikė MBE 

8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio 

vidurkis Skaičius % 

Lietuvių kalba (gimtoji) 9 9 0 0 4,9 

Technologijos 9 9 6 66,7 8,6 

Menai 1 1 1 100 10 

 

4.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 

 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 49 

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 22 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 0 

Mokosi kitų šalių mokyklose 4 

Dirba  8 

Nesimoko ir nedirba - 

Kita  22 

 

4.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   
 

10 klasės mokinių  

skaičius mokslo 

metų pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 

patikrinime, skaičius   

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 

(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 

117 115 116 5,9 4,6 6,1 1,7 
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4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 104 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 8 

Dirba 1 

Nesimoko ir nedirba - 

Kita  3 

 

4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
 

Renginio pavadinimas  

 

Iš viso dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 

I II III 

Mokyklos olimpiada 160 48 - - 

Rajono olimpiada 48 5 13 5 

Respublikos olimpiada - - - - 

Tarptautinė olimpiada - - - - 

Rajono konkursas 4 1 (komandinė) - - 

Respublikos konkursas 16 1 2 1 (komandinė) 

Tarptautinis konkursas 28 2 15 5 

Rajono sportinės varžybos 64 5 7 - 

Respublikos sportinės varžybos 21 4 - - 

Tarptautinės sportinės varžybos - - - - 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

KOMENTARAS  

Gimnazijos abiturientai, kaip ir ankstesniais metais, laikydami valstybinius brandos surinko daug aukščiausių įvertinimų. 100 balų buvo 

įvertinti 9 mokinių laikyti egzaminai (6 – anglų, 1 – lietuvių, 1 – rusų, 1 – matematikos). Kai kurių brandos egzaminų rezultatai viršija Kauno rajono 

arba net Lietuvos mokyklų mokinių egzaminų laikymo ir gautų rezultatų vidurkį. Ir toliau išliko geras mokinių stojimo į aukštąsias mokyklas skaičius. 
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Nemažai mokinių buvo pakviesti studijuoti prestižiniuose užsienio universitetuose.  

Mokinių dalyvavimo įvairiose olimpiadose, konkursuose rezultatai geri. Kiekvienais mokslo metais mokiniai yra skatinami dalyvauti 

įvairiausiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kituose renginiuose, tuo stengiantis ugdyti jų pasitikėjimą savo jėgomis, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. Noriai mokiniai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose, tokiuose kaip „Olympis“, 

„Kengūra“, „Bebras“, olimpiadoje „Kings“. Už pasiekimus mokiniai yra skatinami pagal gimnazijos Ugdymo plane numatytą Skatinimo tvarką 

apdovanojami „Sėkmės rakto“ skulptūrėle bei Juozo Lukšos-Daumanto fondo vienkartine stipendija. 

Gimnazijos sportininkai Kauno r. užėmė 12 prizinių vietų, dėl ko gimnazija tarp didžiųjų (virš 450 mokinių) mokyklų bendroje įskaitoje 

užėmė III-ią vietą. Dvi komandos atstovavo gimnaziją Lietuvos žaidynėse, pagal rezultatus bendroje Lietuvos mokyklų įskaitoje – 35 vieta. 
 

 

5. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

 

5.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 
 

 1-4 kl.  5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso - - 15 10 25 

Iš viso panaudota valandų - - 35 24 59 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių 

skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 

- - - - 160 28% 49 9% 

 

209 37% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius - - - - - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 

 

 

 

5.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose 
 

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių mokinių skaičius  Mokinių, gyvenančių Kauno 

rajone ir lankančių 

neformaliojo švietimo 

mokyklas  Kauno mieste (ar 

kituose miestuose), skaičius 

Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 

Dziudo ir 

jojimo 

sporto 

mokykla 

Garliavos meno 

mokykla 

Babtai 

(filialas) 

Raudondvaris 

(filialas) 

Vilkija 

(filialas) 

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 
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42 7 - 1 - - - 47 8 47 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

KOMENTARAS  

Padidėjus mokiniui skaičiui gimnazijoje 12%, išaugo ir mokinių, užsiimančių kokia nors neformaliojo vaikų švietimo veikla, skaičius, t. y. 

net 28%, o lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus gimnazijoje – 37%. Didžioji dalis (maždaug 2/3) – I–II gimnazijos klasių mokiniai. Iš 307 

mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, 152 mokiniai dar lanko ir Kauno rajono bei Kauno miesto neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. Taip pat gimnazistai įsitraukė į užsiėmimus, finansuojamus iš NVŠ krepšelio lėšų: „Vaikų užimtumo skatinimas karate pagalba“ (Kovos 

menų ir sporto asociacija „Budo“), „Mokausi būti vairuotoju“ (UAB „ARV-Auto“), „Saviraiškos ir gabumų ugdymas per kovos menus“ (Kauno 

karatė klubas „Samurajus“), ir „Viešojo kalbėjimo menas“ (VŠĮ „American English School“). Kai kurių programų įgyvendinimui sudarytos patalpų 

nuomos sutartys, pagal kurias NVŠ vykdytojai kabinetais ir salėmis naudojasi neatlygintinai. 

Kadangi gimnazijoje mokosi 15–19 metų jaunuoliai, tai neformalusis švietimas jiems yra labiau pomėgių tenkinimas, nei rūpestis savo 

užimtumu. Todėl vienas iš 2018 m. gimnazijos veiklos uždavinių ir buvo sudaryti sąlygas mokinių  saviraiškiam  gyvenimui gimnazijoje. 

Įgyvendinant šį uždavinį gimnazijoje veikė krepšinio, tinklinio, neolimpinių sporto šakų ar tiesiog laisvalaikio sporto būreliai. Nesportojantieji galėjo 

lavinti savo chorinio dainavimo gabumus, keliauti su „Jaunaisiais turistais“, puoselėti tautodailės meną ar dalyvauti teatro studijos pasirodymuose. 

Šia kryptimi ir toliau įgyvendiname mokinių neformalųjį švietimą, kasmet papildydami ar atsisakydami programų, atsižvelgiant į derinamas 

pasiūlą ir paklausą bei gimnazijos veiklos tikslus. 

 

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 

Platusis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Mokiniai suvokia save kaip asmenybę, gerbia kitus, 

pripažįsta kitų išskirtinumą. 

Mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymosi 

rezultatus. 

Tėvai domisi savo vaikų asmenine pažanga. 

Mokiniai suvokia, kodėl reikia laikytis gimnazijoje 

priimtų elgesio taisyklių. 

Mokymasis ne mokykloje mokiniams suteikia galimybę 

įgyti įvairesnės patirties bei susieti mokymąsi su savo 

interesais. 

Mokiniai nesijaučia gimnazijos šeimininkais ir kūrėjais. 

Mokytojai, keldami pamokos tikslus, retai atsižvelgia į 

mokinio poreikius ir interesus. 

Mokytojai retai pagiria mokinius už atliktą darbą. 

Mokiniai neaktyviai dalyvauja gimnazijos mokinių 

savivaldoje. 

 

Giluminis veiklos kokybės  2.2. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys: 
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įsivertinimas 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

2.2.2. Ugdymosi organizavimas 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

KOMENTARAS (įsivertinimo duomenų panaudojimas, tobulinant mokyklos veiklą) 

Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vyko taikant Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką. Plačiajame veiklos įsivertinime IQES platformos pagalba vykdomoje apklausoje dalyvavo 96% gimnazijos mokinių, 92% 

mokytojų ir 15% tėvų. 

Siekdami geresnių rezultatų tobulinant pasirinktą rodiklį, mokytojai, planuodami pamokos veiklas, numatys skirtingų gebėjimų mokiniams 

individualias užduotis, remsis įvairiais mokymo šaltiniais, naudos įvairesnius mokymo metodus, parinks veiklas, kurios skatins smalsumą, 

entuziazmą, leis mokiniui išgyventi pažinimo džiaugsmą, patirti mokymosi sėkmę. Pamokų metu daugiau dėmesio skirs mokinių motyvacijos kėlimui. 

 

 

7. Finansų išteklių valdymas: 

 

7.1. Įsigytas turtas per metus 

 

Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, 

kompiuterines ir kitas mokymo 

priemones ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR): 

ŠMM lėšas 

(programos, 

projektai) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšas  

Biudžeto 

(aplinkos)  

lėšas   

 2 % lėšas  Kitas 

labdaros ir 

paramos 

lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir 

kitų 

paslaugų  

Tėvų mokesčio už 

ugdymo sąlygų, 

edukacinių aplinkų 

gerinimą ir už priemones, 

skirtas vaikų pažinimo 

kompetencijai ugdyti  

Kompiuteriniai komplektai  10607,00      

Mokykliniai baldai  1202,00      

Interaktyvinio mokymo licencijos  123,00      

Lifto autorizuoto iškvietimo sistema 

su mokinio kortelių skaitytuvu 

  1972,00     

Turto nuomos sutartis 2017/S-1170      72,00  

Iš viso:  11932,00 1972,00   72,00  
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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7.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 

Mokykloje 

(su skyriumi) 

Visų veikiančių 

mokykloje kompiuterių 

skaičius 

Interakty

vių lentų 

skaičius 

3D 

klasių 

skaičius 

Kalbų 

mokymo

(-si) 

laborator

ijos 

programi

nė įranga 

Daugialy 

pės terpės 

projektorių 

skaičius 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

skirtos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti iš viso 

(EUR) 

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta 

vadovėlių ir mokymo priemonių (EUR) 

Stacio

narių 

Nešioj

amų 

Planše 

tinių  

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

vadovėlių ir dalis 

(%) 

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

mokymo 

priemonių ir dalis 

(%) 

207 46 63 14 2 - 37 4000,00 2425,76 (60,6) 800,00 (20) 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

 

7.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija  

 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 

Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos lėšos 

1. Rusų kalbos mokymo klasės renovacija 620,00    

2 . Rusų, tikybos, etikos (4 mokymo kabinetai) langų roletų įrengimas 1178,00    

3. Kabinetų elektros šviestuvų lempų keitimas (remontas)  950,00    

4. Kabinetų ir pastato vidaus dažymo medžiagos ir darbai 342,00    

5. Mokykliniai baldai klasėms  1202,00   

6. Papildomų IP vaizdo kamerų įdiegimas (2 komplektai) 188,00    

7. Geriamo vandens dalinimo aparatai (5 vnt.)    1261,00 

8. Popierius kopijavimo, spausdinimo aparatams (mokytojų ir mokinių poreikiui)  278,00   

9. Aplinkos gerbūvio tvarkymo darbai (naujų šaligatvio trinkelių įrengimas)  10491,46    
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7.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 

 Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio 

krepšelio 

Biudžeto 

(aplinkos) 

ŠMM  

(programos, 

projektai) 

Tarptautinių 

programų ir 

projektų 

lėšos 

 2 % 

lėšos 

Kitos 

labdaros ir 

paramos lėšos 

 

Įstaigos pajamos 

iš tėvų įnašų už 

vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos 

ir kitų paslaugų (pvz. tėvų įnašų 

edukacinių aplinkų gerinimui) 

 790200,00 228125,00  19036,70 2901,64 4949,22  Už nuomą – 18,60 

Antkainis – 2375,56 

Mokamas maitinimas – 15640,96 

Iš viso: 18035,12 

Iš viso 1063247,68 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

 

7.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR) 

(iš viso MK ir UA lėšos)  Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo aplinkos (UA)  lėšos 

1403,55 405,00 1808,75 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 4817,22 4723,10 -94,12 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

KOMENTARAS (kokie įvyko finansinių išteklių valdymo teigiami pokyčiai? Kylančios problemos ir jų sprendimas)  
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Kreditorinis įsiskolinimas už 2018 m. gruodžio mėn. komunalines paslaugas 4405,68 Eur, ryšius 64,42 Eur, transporto išlaikymą 196,90 Eur ir už 

kitas prekes ir paslaugas 56,10 Eur.  

Skola sumokėta 2019 m. sausio mėn. 

8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

KOMENTARAS  

Kontrolės ir audito tarnybų bei kitų kontroliuojančių institucijų patikrinimo nebuvo. 

 

III DALIS 

 KITA INFORMACIJA 

 

9. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles. 

                                                                                                        

1 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* 

Eil. 

Nr. 
Pareigų (pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1.1. Direktorius 16945,34 1157,31    18102,65 

1.2. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

15677,67 861,28  980,00  17518,95 

1.3. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

13595,61 996,07  890,00  15481,68 

1.4. Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

7791,28 439,71  604,20  8835,19 

* neatskaičius mokesčių 

** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos 

 

2 lentelė. Reikšmingi sandoriai 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

2.1.       

2.2.       

2.3.       
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...       

     Iš viso  
* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai  
 

3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis  

 

* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 

***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 

rengimo tvarkos aprašo 12.3 papunkčiu 

 

 

 

                                                                                                           

Direktorius                                                Vidmantas Vitkauskas ...................................   

     (parašas)        

 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis Sandorio objektas Suma, (Eur) 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

  

3.1        

3.2        

3.3        

...        

      Iš viso  


