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Milikonių pagrindinė mokykla, biudžetinė įstaiga 
 

 

 

2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS) 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas – Baltijos g. 30, LT-48248 Kaunas.  

1.2. Telefono Nr. – (8 37) 37 75 24 

1.3. El. pašto adresas – milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt 

1.4. Interneto svetainė – www.milikoniai.kaunas.lm.lt 

   

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas: plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir 

esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir 

savarankiškam gyvenimui. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis – švietimas. 

2.3.  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą, atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius arba 

nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą; 

2.3.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams; 

2.3.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

2.3.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančius programų modulius;  

2.3.5. rengia neformaliojo švietimo programas; 

2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) kultūrinį švietimą; 

2.3.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir 

specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių 

integruotą mokymą; 

 

mailto:milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt
http://www.milikoniai.kaunas.lm.lt/


 2 

2.3.9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai; 

2.3.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą; 

2.3.11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

2.3.12. vykdo profesinį informavimą ir konsultavimą, ugdo asmeninės karjeros planavimo įgūdžius; 

2.3.13. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

2.3.14. vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

2.3.15. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

2.3.16. sudaro sąlygas mokiniams ugdyti pilietiškumo nuostatas dalyvaujant mokyklos savivaldoje, 

skatina mokinių organizacijų veiklą; 

2.3.17. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikiamus tyrimus; 

2.3.18. kuria mokykloje modernią informavimo sistemą; 

2.3.19. vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; 

2.3.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, mokyklos 

valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas atliekantys darbuotojai, kiti  darbuotojai, 

mokiniai ir mokyklos partneriai; 

2.3.21. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia mokyklos 

vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos 

teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas; 

2.3.22. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas; 

2.3.23. atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkė – Kauno miesto savivaldybė  (toliau – savininkas), Laisvės al. 

96, LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymas. 

            3.2. Įstaigos įsteigimo metai – Kauno miesto mero 1990 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. 

227 ir pavadinta Kauno 52-ąja vidurine mokykla. Kauno miesto mero 1995 m. gegužės 16 d. 

potvarkiu  Nr. 294 mokyklai suteiktas Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pavadinimas. Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-114 mokykla pertvarkyta į Kauno 

Milikonių pagrindinę mokyklą ir Kauno miesto savivaldybės 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 

T-111 pertvarkyta iš pagrindinės į progimnaziją.  
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IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

4.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4 8 26 3,75 40 1 18 33 3 55 
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4.2. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA 
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4.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

4.3.1. Janas Ryzgelis, direktorius 

 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2016 m. 

sausio 18 d. 

"Darbo sutarčių sudarymo, ugdymo ir nutraukimo 

teoriniai aspektai ir praktinės rekomendacijos" 

2016-01-18 Nr. GA-108, 6 

val., KPKC 

2016 m. 

vasario 3 d. 

"Šiuolaikinių mokymo ir mokymosi strategijų 

įgyvendinimo vadyba" 

2016-02-03 Nr. PA-52, 6 

val., KPKC 

2016 m. 

gegužės 19 d. 

"Šiuolaikinė lyderiaujanti mokykla: kaip 

sudominti Z kartą?“" 

2016-05-19,  6 val., 

Jungtinės gyvybės centras 

2016 m. 

gegužės 24-25 

d. 

"Mokyklos patirtis siekiant mokinių mokymosi 

pažangos" 

2016-05-25, Nr. 6A-0771, 

16 val., KPKC 

2016 m. 

gegužės 8-10 

d. 

"Sprendimų ieškojimas ir sprendimų radimas 

remiantis Lemniscata metodu" 

2016-05-10, Nr. 2356, 26 

val., Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo centras 

2016 m. spalio 

3 d. 

"Darbo teisės reforma" 2016-10-03, Nr. KTS-TB-

050, 6 val., MB „Katsu“ 

2016 m. 

lapkričio 7 d. 

"Mokyklos vadybos pagrindai" 2016-11-07 Nr. PA-812, 6 

val., KPKC 

2016 m. 

gruodžio 2 d.  

"Naujojo Darbo kodekso esminiai pakeitimai ir 

aktualijos" 

2016-12-02 Nr. GA-1300, 6 

val., KPKC 

 

   4.3.2.  Zita Garuolienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2016 m. 

balandžio  

11-13 d. 

„Personalizuoto mokymo galimybės panaudojant 

interaktyvias pamokas“ 

2016-04-13 Nr. TI – 0527, 

12 val., KPKC 

2016 m 

gegužės 17 d. 

,,Gabūs vaikai ir jų ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės šiandienos mokykloje“, 

2016-05-17, Nr.TI-0716, 6 

val., KPKC 

2016 m. spalio 

25 d. 

,,Mokinių pasiekimų ir pagalbos gerinimas 

bendrojo ugdymo mokykloje. Kovo 11-osios 

gimnazijos patirtis“ 

2016-10-25 Nr.VB-1132, 6 

val., KPKC 

2016 m. spalio 

26 d. 

,,Problemų sprendimu grįsto mokymo(si) 

organizavimas Z kartai: teoriniai ir praktiniai 

aspektai“, 

2016-10-26 Nr. TI-1560, 6 

val., KPKC  

 

2016 m. 

lapkričio 15 d. 

,,Tyrimo ,,Kauno miesto suaugusiųjų 

neformaliojo mokymo(si) galimybės ir poreikiai“ 

pristatymas. Suaugusiųjų švietėjų portalo 

,,EPALE“ galimybės“ 

2016-11-15 Nr. PA-836, 3 

val., KPKC  

 

 

 

4.3.4. Mokyklos mokytojų kvalifikacija  

 

Mokytojai dalyvavo 1255 valandų kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

 

2 lentelė 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas per 

ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 228315,00+21366,81 

(spec.) 

249681,81 

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1. 4 programa  

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa 

  

1.1.2. 3 programa 

Viešųjų paslaugų teikimo programa 

  

1.1.3. Spec. lėšos (nuoma) 21366,841  

2. Valstybės biudžeto lėšos 768073,36  

2.1. Iš jų 

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos):  

  

2.1.1. 7 programa 

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

  

2.1.2. Viešieji darbai   

3.  Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 

  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

ERASMUS+ 5294,00  

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai paramos 

gavėjo statusą) 

9079,35  

6. Parama 1494,00 (tėvų parama)  

 IŠ VISO: 1033622,52  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 
21366,81 (nuoma) 

 

 

VI SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
1034275,08 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 917775,75 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 701164,12 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 216611,63 

2.2. Prekės ir paslaugos  116499,33 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 

0 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 100,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 941,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas 0 

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 0 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 7700,00 
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2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 24378,44 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

347,00 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

0 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 15783,00 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1799,48 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

0 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas 0 

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 49022,61 

  Šildymas 35188,93 

  Elektros energija 9689,863 

  Vanduo 1103,85 

  Šiukšlių išvežimas 3040,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 16427,80 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) nuolat. b. 5880,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0 

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

0 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

0 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai 0 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės 0 

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 3130,00 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

0 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas 0 

  Iš viso (2+3) 

1043285,08 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas) 
1 2 3 4 5 

1. Mokyklos pastatas 1 1581660,97 1990.11.01 

2. Stadionas 1 35333,64 2014.11.19 

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorius 17592,98 23043,29 

2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ( 2 žm. ) 29310,30 38390,63 

3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 žm.)  10711,70 14030,19 

 IŠ VISO: 57614,98 75464,11 
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IX SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

9.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data – Janas Ryzgelis, 1990-09-01. 

 

9.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija – 1985 m. 

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojas (diplomo Nr. 

KB 228575); 1995 m. Kauno technologijos universitetas, edukologijos mokslo magistro laipsnis 

(diplomo Nr. A 06182).  

 

9.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – darbo užmokestis už 2016 m. 17592,98 

Eur, kitų išmokų nėra.  

 

 

X SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. lapkričio 9 d. patikrinimo aktas Nr. PA.2-1509 

(17.15.2.2.12).  

 

 

XI SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai   gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 

 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

12.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti 

rezultatai (uždaviniai) 
Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1 tikslas – Siekti mokinių 

asmenybinės ūgties per 

vertybių ugdymą, 

į(si)sitraukimą į partnerystes, 

pilietiškos, aktyvios ir 

atsakingos bendruomenės 

auginimą.  

Kuriama mokinių pageidautino elgesio skatinimo sistema. 

Buvo išrinkti ir paskatinti pažangiausi ir drausmingiausi  1-10 

klasių mokiniai, už aktyvų dalyvavimą savanoriškoje veikloje: 

akcijoje ,,Maisto bankas“, šventiniuose renginiuose ,,Kartų 

namuose“, Apuolės pensionate  mokiniams įteikti padėkos 

raštai. Parengti nuostatai šauniausiai klasei išrinkti 2016-2017 

mokslo metais. Kas mėnesį skatinama didžiausią pažangą 
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padariusi klasė. Mokinių  tėvų gerai ir labai gerai vertinančių 

mokyklą dalis didėjo 3%. Mokinių ir tėvų pasitenkinimas 

mokykla nepakito. 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai su mokiniais yra susitarę dėl 

pageidaujamo elgesio skatinimo pamokoje ar popamokinėje 

veikloje. Klasių vadovai aktyviai bendradarbiauja su VGK, 

stengiasi laiku identifikuoti netinkamo mokinių elgesio atvejus, 

spręsti problemas, pasitelkiant mokyklos specialistus, 

mokytojus, mokinių tėvus. Organizuoti 4 mokinių paskatinimo 

renginiai, metų mokinio, šauniausios klasės rinkimai. 

Pasirinktos pozityvaus elgesio skatinimo priemonės iš dalies 

padeda spręsti  mokinių destruktyvaus elgesio problemas. Tik 

dalis klasių vadovų  savo klasėse turi individualias mokinių 

pageidaujamo elgesio skatinimo tvarkas (už elgesį, uniformos 

dėvėjimą, nevėlavimą ir t.t.), prie kurių įgyvendinimo prisideda 

ir mokinių tėvai. Administracija dažnai skatina mokinius. 

Daugelis tėvų geranoriškai prisideda sprendžiant vaiko 

netinkamo elgesio problemas, lankosi pas mokytojus, tariasi su 

mokyklos psichologe. Tėvai aktyviau kėlė klasėse ir mokykloje 

esančias   problemas, diskutavo ir reiškė savo nuomonę, padėjo 

spręsti klasių problemas, esant poreikiams. Pradinių klasių tėvų 

klubo susirinkimai vyko sistemingai kas 2 mėnesius. 

Įgyvendintos tėvų klubo, mokytojų, mokinių iniciatyvos: 

1aukšto erdvėje prie pradinių klasių kabinetų paruošta vieta  

(tinklas) mokinių darbų ekspozicijai;  2 aukšto erdvėje – 

pirmokai drauge su tėvais pastatė pilį, kurioje vestos 

netradicinės pamokos; prie raštinės įrengtas televizorius, 

kuriame eksponuojami mokinių darbai, pristatoma informacija 

apie veiklas, organizuotos naujos bendruomenės inicijuota 

veiklos, pagerintos valgyklos paslaugos. Socialinio tinklo 

veikloje aktyvūs apie 60% mokytojų, 50% mokinių. 

2-3 klasėse įgyvendinta prevencinė programa „Obuolio 

draugai“, tęsiama prevencinė programa ,,Pykčio valdymas“ 6-7 

klasėse, paremta kognityvine elgesio teorija, pradėta vykdyti 

grupėmis „Įveikiame kartu“ programa, vedamos klasių 

valandėlės, sprendžiant atskirų klasių ar grupių problemas. 

Pravesti mokytojų ir pagalbos specialistų suplanuoti 

prevenciniai renginiai. VDU atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 7-

tų klasių mokiniai ir jų tėvai, siekiant išsiaiškinti emocijų ir jų 

kitimo ypatumus paauglystės amžiaus tarpsnyje ir visi tėvai. 

Apklausa stebimi dalies mokinių elgesio pokyčiai. 

Vyko akcijos „Dalinkis gerumu“ Šilainių įstaigose socialiai 

remtiniems mokyklos mokiniams, Pyragų diena, dalyvauta 

Maisto banko akcijoje,  organizuotos bendros veiklos su T. 

Ivanausko progimnazija, keičiantis gabių mokinių ugdymo 

idėjomis, kūrybinis konkursas ,,Mokau(-si) kitaip“,  projektai 

„Lygūs, bet skirtingi“, „Pažink Lietuvą“  Kauno miesto 

pradinių klasių mokiniams, akcijos Kovo 11-ajai, Vasario 16-

ajai.  

Istorijos, literatūros, gamtos pažinimo, pamokos ir edukacinės 

veiklos vyko Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Trakų istorijos 

muziejuje, Lietuvos kelių muziejuje Vievyje, M. Žilinsko dailės 

galerijoje, Šilainių bibliotekoje, VII forte, Vaikų literatūros 

muziejuje, Maironio literatūros muziejuje, Sporto muziejuje, 

Liubavo dvare, LR Seime ir  Prezidentūroje, Rundalės ir 
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Bauskės pilyse, LR Seime, Vilniaus planetariume, Vilniaus 

istorijos muziejuje, A. Žikevičiaus Saugaus vaiko mokykloje, 

Lekėčių miškininkystės informacijos centre, Šiaulių Dviračių 

muziejus, Anatomijos muziejuje. 

Dalyvauta „Alcis“ projekte su „Impuls“ sporto klubu , 

„Sveikatiados“ projekto dalyje veiklų rengta mažoji olimpiada, 

sveikatingumo renginiai mokiniams klasių koncentrais, kartu su 

tėvams,  sveikatingumo dienos, Košės diena. Per mėnesį kartą 

organizuotos judriosios pertraukos pradinių klasių mokiniams, 

vyresnių klasių mokiniai turi galimybę žaisti stalo tenisą 

pertraukų metu ir po pamokų. Rudenį ir pavasarį 5-10 klasių 

mokiniams organizuotos turizmo dienos Kauno apylinkėse. 

Organizuota pagrindinio ugdymo programos  baigimo šventė 

mokiniams Liaudies vakaronė su 6 klasių tėvais, 

bendradarbiaujant su Jonavos kultūros centro tautinio šokio 

ansambliu „Ramtatukai“ (pernai buvo 6 kl.) 

Mokyklos tarybos iniciatyva – „Knygų mugė“ – 1-10 kl., 

Pyragų diena, 8a klasėje – „Lobio paieška“. 

Organizuoti mokymai 4-6 klasių mokinių tėvams ir 

mokytojams patyčių prevencijos klausimais, pirmokų tėvams 

organizuota pedagoginio švietimo valanda „Veiksniai, 

lemiantys pirmoko savijautą mokykloje “. Veikė pavasario ir 

rudens STEP grupės tėvams, Tėvų saviugdos klubo veikla vyko 

iki mokslo metų pabaigos. 

Vyko 4 pradinių klasių tėvų klubo užsiėmimai, kuriuose 

vadovai, mokytojai ir tėvai kartu išgrynino mokyklos 

problemas,  pasirinko priemones ir jas kartu įgyvendino. 

Vyko I-ų klasių mokinių ir Šilainių mikrorajono 

priešmokyklinių grupių auklėtinių dviračio varžybos 

„Lenktyniaukime su vėju 2016“, projektai  pradinių klasių 

mokiniams „Pažink Lietuvą“, „Lygūs, bet skirtingi“, „English 

flash“, 7 klasių mokiniams anglų kalbos viktorina ,,Amusing 

English“, 6 klasių mokiniams – matematikos viktorina 

,,Matematika linksmai“. Šilainių bendruomenės diena su 

Šilainių seniūnija, socialinė akcija  Šilainių įstaigoms 

„Dalinkimės gerumu“ (5-10 kl.). Laimėtas tarptautinis projektas 

„Eco Friendly Actions“, vykdoma veikla pagal planą. 

 

2 tikslas – Siekti kiekvieno 

mokinio mokymosi pažangos 

per mokymosi kompetencijos 

ugdymą, mokymąsi atviroje 

dinamiškoje aplinkoje ir 

mokymosi pažangos 

planavimą. 

  

5-10 klasių fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, 

technologijų ir dailės mokytojai metodiniame susirinkime 

dalijosi žiniomis apie STEAM integravimo galimybes 

mokyklos aplinkoje, domėjosi Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos patirtimi. Matematikos ir technologijų 

mokytojos įtraukė 7-8 klasių mokinius į ilgalaikį projektą  ,, 

Nuo brėžinio iki gaminio“, pravesta matematikos ir IT pamoka 

7 klasei ,, Statistiniai tyrimai‘.  

Įgyvendinant STEAM ir karjeros ugdymo programą, 8 a klasės 

mokiniai aplankė KTU ,,Santakos“ slėnis – mokslo, studijų ir 

verslo centre. Lankėsi laboratorijose. Nuo šių mokslo metų 

pradžios mokykloje vykdoma neformaliojo ugdymo programa 

,,Robotikos akademija“.  

7-8 klasių mokiniai dalyvavo KTU Elektros ir elektronikos 

fakulteto Telekomunikacijų katedros dėstytojų komandos 

paskaitoje „Ateities vizija – išmanusis daiktų tinklas“ bei atliko 

praktinius darbus 3D laboratorijoje, dalyvavo paskaitoje apie 
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inžineriją KTU Elektros ir elektronikos fakultete, Robotikos 

dienoje. Pravestas Robotikos akademijos užsiėmimas pradinių 

klasių mokiniams,  lankytasi LSMU laboratorijoje. „Jaunųjų 

tyrėjų“ būrelio mokiniai dalyvavo 2 konferencijose. 

Organizuotos veiklos „Mokomės kitaip“ mokyklos erdvėse 1-2 

kartus per pusmetį. 

Aktyviausiai į ugdymo procesą įsitraukė pradinių klasių tėvai: 

kartu su mokytojais vedė pamokas, organizavo mokinių ir tėvų 

veiklas mokykloje ir netradicinėse erdvėse, muziejuose, 

parkuose, savo darbovietėse. 5-8 klasių tėvai talkino klasių 

vadovams organizuojant ekskursijas, karjeros dienas, šventes, 

sprendžiant vaikų drausmės problemas. 6 c,7 b kl. tėvai lankėsi 

mokytojų pamokose padėdami spręsti drausmės problemas. 

Išmokimo stebėjimas, mokymosi kokybės pagalbiniai rodikliai, 

mokymo ir mokymosi diferencijavimas vertinami 0,2 balo 

aukščiau nei 2015 m. Galimybė mokytis kitose dalyko, 

mokytojų grupėse nebuvo sudaryta. Pamokų vertinimas per 

IQESonline vyko tik mokyklos veiklos įsivertinimo metu. 

Mokinių pažanga, vykdant ,,Mokinių pasiekimų gerinimo 

planą“, klasėse  aptariama 3 kartus per pusmetį: planuojami 

mokinio rezultatai ir diagnostinių testų rezultatai aptariami su 

dalyko mokytojais ir klasių vadovu, po to aptariami  tarpiniai ir  

pusmečio rezultatai.  4 ir 8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimo rezultatai geresni už 2015 m. 4 ir 8 

klasėse. Mokinių pasiekimai (metiniai įvertinimai), lyginant su 

praeitais,  iš atskirų dalykų 4-ose klasėse didėjo  nuo 4% iki  

15% , 8-tokų lietuvių kalbos pasiekimų kokybė išaugo 1%, 

matematikos 2%, bet gerokai sumažėjo fizikos (-12%), 

chemijos (-20%), biologijos (-15%), istorijos (-9%), anglų 

kalbos (-18). Nepaisant tokių rezultatų istorijos ir anglų kalbos 

dalykų pasiekimai yra aukštesni nei to paties tipo miesto 

mokyklų.      

Mokinių pažanga, vykdant ,,Mokinių pasiekimų gerinimo 

planą“, klasėse  aptariama 3 kartus per pusmetį: planuojami 

mokinio rezultatai ir diagnostinių testų rezultatai aptariami su 

dalyko mokytojais ir klasių vadovu, po to aptariami  tarpiniai ir  

pusmečio rezultatai.  4 ir 8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimo rezultatai geresni už 2015 m. 4 ir 8 

klasėse. Mokinių pasiekimai (metiniai įvertinimai), lyginant su 

praeitais,  iš atskirų dalykų 4-ose klasėse didėjo  nuo 4% iki  

15% , 8-tokų lietuvių kalbos pasiekimų kokybė išaugo 1%, 

matematikos 2%, bet gerokai sumažėjo fizikos (-12%), 

chemijos (-20%), biologijos (-15%), istorijos (-9%), anglų 

kalbos (-18). Nepaisant tokių rezultatų istorijos ir anglų kalbos 

dalykų pasiekimai yra aukštesni nei to paties tipo miesto 

mokyklų.                                              

Sukurta mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

tvarka. Mokiniai mokslo metų pradžioje fiksuoja laukiamus 

dalykų rezultatus, jie lyginami su praeitų mokslo metų 

pasiekimais, diagnostinių testų rezultatais, tarpiniais dalyko 

rezultatais. Mokinių tėvai informuojami apie pažangą, 

aiškinamasi kokios pagalbos reikia, ar  mokiniai naudojasi 

mokyklos siūloma pagalba. Mokytojai naudoja individualią 

mokiniams patogią įsivertinimo  sistemą. 5-10 klasėse kiekvieno 

dalyko mokytojas taiko kaupiamojo vertinimo praktikas. 
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Kartą per pusmetį organizuojami mokytojų-tėvų-mokinių 

susitikimai 

E. portfelis 5-ų klasių mokiniams socialiniame tinkle 

nepradėtas kurti. 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo rodiklis gerėjo 0,2 balo. 

Neatpažinti gabūs 3,6 klasių mokiniai, skiriamos individualios 

užduotys pamokose, namų darbams, projektai, įtraukiami į 

neformalųjį ugdymą, renginius mokyklos gyvenime, miesto, 

šalies olimpiadas, konferencijas. Lankytasi mokslo centruose, 

laboratorijose. Aptariami mokinių pasiekimai 1 kartą per metus. 

Mokiniai buvo aktyviai įtraukiami į jų amžiaus grupėms 

organizuotus miesto renginius: olimpiadas, konkursus, plenerus, 

rengė vaizdinius pranešimus. 5 prizinės vietos laimėtos miesto 

rengtuose anglų kalbos konkursuose, 2 geografijos, 2 biologijos, 

1 chemijos, 1 matematikos, 1 etikos. Kauno miesto pradinių 

klasių mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų darbų paroda 

„Kūryba iš mano rankų“ -  I-a vieta, Kauno miesto ugdymo 

įstaigų 1 – 12 kl. mokinių piešinių ir plakatų paroda – konkursas 

„Saugokime gamtą“ –II vieta, Kauno m. bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių skrajučių antikorupcijos tema konkursas-

akcija „Jaunoji karta- skaidri Lietuva!” – II vieta. Respublikinėje 

mokytojų ir mokinių darbų paroda – konkursas  

„Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ – I vieta. Išaugo 

mokinių, dalyvaujančių mokslo dienose, konferencijose 

skaičius iki 3 %, paruošta daugiau miesto prizininkų nei 2015 

m. 5-8 klasėse. 

Koordinuota pagalbos grupių veikla sprendžiant individualias 

mokinių ir klasių problemas. Mokyklos specialistai, mokytojai 

ir klasių vadovai kartu su administracijos atstovu renkasi, esant 

reikalui, spręsti mokinių elgesio ar pažangumo problemų, 

aptarti galimą pagalbą tiek mokiniui, tiek mokytojui. Ilgalaikis 

nuotolinis mokymas(-sis) neorganizuotas, nes tokio poreikio 

nebuvo. Reguliariai teikta pagalba mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų ilgalaikio mokyklos nelankymo atvejais. 

Įvyko suplanuoti karjeros renginiai. Didėjo tėvų į(si)traukimas į 

karjeros ugdymą: tėvai dalyvavo klasės valandėlėse karjeros 

ugdymo klausimais 1-2 kartus per mokslo metus kiekvienoje 

klasėje. Visų 1-10 klasių mokiniai 1-2 kartus dalyvavo karjeros 

dienose – tėvų darbovietės. 

Dalis mokytojų kolegialiai tobulino individualias pamokos 

silpnybes. Atviras mokinių  veiklas vedė apie 30% mokytojų. 

Naudojasi  IQESonline vertinant pamokas tik dalis mokytojų. 

Mokytojai dažnai būrėsi į konsultantų komandas darbui 

išmaniosiose klasėse, Kauno BMK, ŠMAK projektų atviroms 

veikloms, seminarams Kauno miesto ir Lietuvos pedagogams, 6 

miesto renginiams, mokė Kauno miesto ir Alytaus, Vilniaus 

mokyklas, kaip dirbti su Ema pratybomis.  Aktyviai dalinosi 

savo patirtimi metodinėse  grupėse. 

30 % mokytojų tobulino kompetencijas STEAM, mąstymo, 

gabių vaikų ugdymo srityse. Praktiškai visi pedagogai 

tobulinosi šiuolaikinių technologijų valdymo srityse.                                         

3 tikslas – Gerinti įstaigos 

materialinę bazę, kuriant 

saugią modernią, 

tyrinėjančiam mokymuisi 

Atnaujintos edukacinės aplinkos  pagal mokinių ir mokytojų 

poreikius, užsakyta vadovėlių iki  80% poreikių. Neįrengta  

gamtos mokslų laboratorija. Įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai, 

pakeisti naujais 6 stacionarūs kompiuteriai, įsigyti 6 projektoriai, 
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atvirą,  higienos normas 

atitinkančią edukacinę 

aplinką. 

 

ekranas aktų salėje.  

Iki 5% padidės mokyklos teritorija, kuri visiškai atitiks 

Higienos normos reikalavimus. Suremontuoti 3 pradinių klasių 

ir 3 dalykų kabinetai,  2 rūbinės pradinių klasių mokiniams ir 3 

rūbinės 5-8 klasių mokiniams, įsigyta naujų baldų 8 

kabinetams, suremontuotos aktų salės grindys.  

Sukurta nauja mokyklos interneto svetainė. 

Įkurta 1 aktyvaus poilsio zona mokiniams. Neįrengtos kūrybinės 

dirbtuvės mokytojams su poilsio zona. 

Nepakeistas mokyklos skambutis pagal mokinių pageidavimus. 

Sutvarkyti želdiniai prie mokyklos. Nepakeisti suoleliai 

vidiniame kiemelyje. Nutrauktas futbolo maniežo projektas dėl 

pasikeitusios savivaldybės pozicijos. Rengiamas mokyklos 

sporto aikštyno renovavimo projektas. 

 

2.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

12.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.)   

2015-2016 m.m. 2016-2017 m..m Kaitos tendencija 

667 731 +10% 

(arba 64 mokiniai) 

 

12.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl.  

 

Mokslo metai 1-4 klasėse 5-8 klasėse 9-10 klasėse 

2014/2015 m.m. 22,9 23,5 30,0 

2015/2016 m.m. 24,85 23,08 24,0 

2016/2017 m.m. 25,5 23,0 14,0 

 

12.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija  

7 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 
9-10 

(I-II gim.) kl. 

11-12 (III-

IV) kl. 
1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) kl. 

11-12 

(III-IV) kl. 

327 223 12 – 82 55 2 – 

 

 

12.4. Mokinių lankomumas  

                     8 lentelė 

 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 

Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 

mokiniui 

Praleista iš viso 

pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų 

be pateisinamos 

priežasties 1 

mokiniui 

1-4 kl. 5-10 kl. 

11-12 

kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 

11-12 

kl. 1-4 kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 1-4 kl. 

5-10 

kl. 

11-12 

kl. 

13375 27528 – 41,28 84,96 – 564 6823 – 1,74 21,05 – 
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12.5. Įstaigos socialinis kontekstas 

                                                                                                                                                                             9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos (skirta oficiali globa) 12 

Rizikos grupės mokinių skaičius - 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 85 
 
 

12.6. Mokyklos rezultatai  

                                                                                                                                                                           10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 
Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių dalis 

Išlaikiusių nuo 36 iki 100 

balų dalis 

Lietuvių k.  - - - 

Matematika - - - 

Anglų k. - - - 

Istorija - - - 

 
                                                                                                                                                                            11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0,4% 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 0,3% 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100% 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis - 

 

12.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla 

                                                                                                                                                                             12 lentelė 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

29 56 3 470             65,2 % 
 

 

12.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose  

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

137 62 164 52 0 0 

 

P.S. Kai kurie renginiai tik respublikiniai.  

 

12.9. Pastato būklės analizė  

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

Baltijos g. 30 8828,28  
 

Žemės panaudos sutartis pasirašyta 2015 m. gruodžio 31 d, sutarties Nr. 8SUN-126 ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registro centre Nr. 44/1129463. 

Higienos pasas yra, išduotas 2012 m. spalio 5 d. Nr. 9-0714 (6) ir galiojimas neterminuotas. 
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Energetinis auditas atliktas 2007 metais, 2009 m. buvo atlikta energetinio audito korekcija pagal 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 4-184 patvirtintą 

metodiką. Investicinis projektas parengtas 2008-12-01.  

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-549 „Dėl 

nekilnojamojo turto tarp Baltų pr. 51 ir Baltijos g. 30 Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Milikonių vidurinei mokyklai“ buvo perduotas valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, savivaldybės nuosavybės teise priklausantis 

nekilnojamasis turtas – kiti inžineriniai statiniai – stadionas tarp Baltų pr. 51 ir Baltijos g. 30 Kaune.  

Žemės panaudos sutartis pasirašyta su Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 

Kauno miesto skyriumi 2017 m. kovo 8 d. Nr. 8SUN-13-(14.8.53.) ir įregistruota Nekilnojamojo 

turto registro centre 2017 m kovo 8 d. Nr. 44/2117502.   

 

 

 



16 

12.9.1. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis 

remontas. 

 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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12.10. Projektinė veikla  

– Projektas "Kl.IKT", 

– Aplinkosauginis projektas "Mes rūšiuojame", 

– Besimokančių mokyklų tinklas, 

– projektas „Eco friendly actions“, 

– projektas „Piliečio kelias istorijos veidrodyje“. 

12.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

15 lentelė 

Finansavimo šaltinis 

 (fondo, institucijos pavadinimas)  
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur 

1 2 3 4 

Švietimo mainų paramos fondas 1 1 13235,00 

Europos struktūriniai fondai 1 1 3440,00 

Kauno miesto savivaldybė 1 1 Laukiama 

finansavimo 

VšĮ VIMS  1 1 780,00 

Iš viso: 4 3 17455,00 
 

12.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Švietimo mainų paramos fondas „Eco friendly actions“, 13235,00 

Europos struktūriniai fondai Piliečio kelias istorijos 

veidrodyje“ 

3440,00 

VšĮ VIMS Pangea 780,00 

 

12.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai  

Išmanioji klasė (TEO LT, BMS, Microsoft Lietuva) – 24 tūkst. Eur.  

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

13.1. Ugdymas: 

– Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-111 mokykla nuo 

2017 m. rugsėjo  1 d. pertvarkoma  iš  pagrindinės į progimnaziją. 

– Per 2014-2016 metus nuo 665 iki 732 (67 mokiniais arba 10%) padidėjo mokinių skaičius.  
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– Sumažėjo mokytojų nuo 62 iki 61 (dėl mokyklos pertvarkos buvo atleisti 11 mokytojų, 5 priimti 

nauji, nes padidėjo pradinių klasių).  

– Sumažėjo mokinių dalis užimtų neformaliajame švietime nuo 68,3% iki 65,2%. 

– Sumažėjo praleistų pamokų skaičius, tiek bendras nuo 45544 iki 40903 (arba 11%), tiek vienam 

mokiniui nuo 69,2 iki 63,12 (arba 9%). 

– 4-tų klasių standartizuotų testų rezultatai aukštesni už šalies ir miesto rezultatus. Ypač aukšti 

rašymo testo rezultatai. 

– 6-tų klasių standartizuotų testų rezultatai aukštesni už šalies ir miesto rezultatus. Ypač aukšti 

rašymo testo rezultatai 

– 8-tų klasių standartizuotų testų rezultatai aukštesni už šalies ir miesto rezultatus. Ypač aukšti 

skaitymo ir socialinių mokslų rezultatai.  

– 8-tų klasių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo (NEC tyrimas) rezultatai aukštesni negu 

miesto vidurkis. 

– PUPP kokybės rodikliai yra žemesni negu miesto ir to pačio tipo mokyklų rodikliai.  

– Pablogėjo 8-tų klasių baigimo rezultatai, ypač fizikos (-12%), chemijos (-20 %), biologijos (-

15%), anglų kalbos (-18%).  

– Per 3 metus atestuoti 7 mokytojai: 1 ekspertas, 5 mokytojai metodininkai, 1 vyr. mokytojas.  

13.2. Edukacinės aplinkos: 

– Įrengtos 1 aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos. 

– Pilnai suremontuoti 5 kabinetai ir 2 rūbinės. 

– Įsigyti 3 nešiojami ir 6 stacionarūs kompiuteriai. 

– Nupirkti 4 multimedija projektoriai. 

– Įsigyta naujų baldų 8 kabinetams. 

– Suremontuotos pradinių klasių rūbinės.  

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

Kaune – 28, Lietuvoje – 12, užsienyje – 5.  

14.1.  Kaune: 

14.1.1. Kazio Griniaus progimnazija, 

14.1.2. Simono Daukanto progimnazija, 

14.1.3. Šančių pagrindine mokykla, 

14.1.4. Antano Smetonos gimnazija, 

14.1.5. "Saulės" gimnazija, 

14.1.6. Viktoro Kuprevičiaus pagrindine mokykla, 

14.1.7. Tado Ivanausko progimnazija, 
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14.1.8. "Santaros" gimnazija, 

14.1.9. Kauno sporto mokykla "Tauras", 

14.1.10. Santakos policijos komisariato Šilainių policijos nuovada, 

14.1.11. IX-ojo Forto muziejumi,  

14.1.12. Lietuvos Sporto Universitetu,  

14.1.13. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultetu,  

14.1.14. Lopšeliu/darželiu „Vėrinėlis“,  

14.1.15. Lopšeliu/darželiu „Gintarėlis“, 

14.1.16. Lopšeliu/darželiu „Aušrinė“, 

14.1.17. Kauno moksleivių techninės kūrybos centru,  

14.1.18. Vytauto Didžiojo karo muziejumi,  

14.1.19. Vilijampolės socialinės globos namais,  

14.1.20. Kauno taikomosios dailės mokykla,  

14.1.21. V.Kudirkos viešąja biblioteka,  

14.1.22. Kauno statybininkų rengimo centru,  

14.1.23. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru,  

14.1.24. Asociacijos Kauno moterų draugija,  

14.1.25. Šilainių seniūnija, 

14.1.26. Šilainių biblioteka, 

14.1.27. Všį S.Dariaus ir S,Girėno aerodromu, 

14.1.28. Senjorų klubu „Berželis“. 

14.2. Lietuva: 

14.2.1. Darbo birža,  

14.2.2. Viešąja įstaiga „Menų ir mokymo namai“,  

14.2.3. Viešąja įstaiga „Mes darom“,  

14.2.4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru,  

14.2.5. Vilniaus dailės akademija,  

14.2.6. Vilniaus kooperacijos kolegija 

14.2.7. Lietuvos tėvų forumu, 

14.2.8. Retromobile asociacija, 

14.2.9 TEO LT, 

14.2.10. BMK,  

14.2.11. Microsoft Lietuva, 

14.2.12. TAMO grupe. 

14.3. Užsienis: 

14.3.1. Latvijos Dobelės 1-ąja gimnazija, 

14.3.2. Estijos Saugos pagrindinė mokykla, 



 20 

14.3.3. Scoala Gimnaziala "George Valsan", Amara Rumunija, 

14.3.4. Kaymakam Özgür Azer Kurak Orta Okulu, İzmir Turkija, 

14.3.5. Tarasci ortaokulu, Konya.  

 

 

 

Mokyklos direktorius                                                                                           Janas Ryzgelis 

 


