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KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS 
PROGIMNAZIJA



II SKYRIUS
JURIDINIO ASMENS VADOVO VAIDMENS, INDĖLIO IR INICIATYVŲ, KURIŲ DĖKA 
BUVO PASIEKTI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIAI RODIKLIAI IR VEIKLOS 
REZULTATAI, PRISTATYMAS

Mokykla per 2017 metus savarankiškai vykdė šiuo projektus:

• EMILE - Prancūzų kalbos ir integruoto dalyko mokymo programa;

• eTwinning užsienio kalbų projektai:

• Pradinių klasių mokiniai dalyvauja projekte „Ici et ailleurs“. Šiame projekte dalyvauja: Anthoard pradinė 
mokykla iš GRENOBLE , Prancūzija, Sadok Ghodhbane pradinė mokykla iš Dar Chaâbane Elfehrie, Tunisas, 
ZER El Francolí mokykla iš Picamoixons, Ispanija ir Gimnaziala Nr 1 Matca mokykla, iš Tecuci, Rumunija. 

• 3 klasės mokiniai dalyvauja projekte „Let‘s create a story together“. Šiame projekte dalyvauja tokios šalys: 
Slovėnija, Estija, Lenkija, Graikija.

• Įvykdytas nacionalinis projektas „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“.

• „Linux kompiuterių klasės“ pilotinis projektas.

• Gamtos mokslų integruotas projektas 5-8 klasėms kartu su UPC.

• Nacionalinis mokyklų pažangos projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.

• 2 programos „Jaunųjų ambasadorių programa“ Kaunas –Brno ir Kaunas –Yaotsu.



Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorės papildomos iniciatyvos ir veikla, 
prisidedant prie ataskaitinių metų įstaigos veiklos gerinimo

• Direktorės iniciatyva „Sugihara savaitės“ metu, progimnazija dalyvavo paramos 
akcijoje ir Japonijos korporacija TOKON Painters išdažė informacinių technologijų 
klasę, pristatydami pažangios technologijos šilumą sulaikančius dažus;

• Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais SEB banku, progimnazija už minimalią 
likutinę vertę įsigijo didelį kiekį biuro ir laisvalaikiui skirtų baldų, taip gerokai 
pagerintas kabinetų ir laisvalaikio zonų gerbuvis;

• Mokyklos įvaizdžio gerinimui progimnazijos vadovė publikavo 4 išskirtines veiklas ir 
akcijas „Kauno dienoje“: Kovo 11-osios akcija „Tautiška giesmė nuo Aleksoto 
kalno“ (2017-03 mėn.),  Japonijos moksleivių viešnagė Kaune (2017 – 08 mėn.), 
„Japoniškų aitvarų festivalis Sugihara savaitės metu“ (207-09 mėn.), Labdaros ir 
paramos akcija Rugutei „Pyragų diena“ ir koncerto Nacionaliniame dramos 
teatre organizavimas (2017-11 mėn.) ir buvo nominuota Kauno dienos „Metų 
Kaunietės 2017“ konkurse. Tai teigiamai veikia įstaigos įvaizdžio sklaidą.

• Antrus metus iš eilės, direktorės iniciatyva, progimnazijos mokiniai ir meno 
kolektyvai dalyvauja Kalėdiniuose renginiuose, skirtuose kauniečiams: gruodžio 
mėn. surengtas J.Dobkevičiaus progimnazijos mokinių koncertas miesto Rotušėje.

• Direktorės iniciatyva surengta respublikinė konferencija „Integruoto dalyko ir 
užsienio kalbos mokymasis – visuminio asmenybės ugdymo link“ ir organizuota 
kartus su ŠMM, Prancūzų institutu ir Gėtės institutu, Vytauto Didžiojo universitetu ir 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centru bei Kauno J.Jablonskio gimnazija.



III SKYRIUS
JURIDINIO ASMENS VADOVO PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS 
ATEINANČIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS EFEKTYVUMUI, REZULTATAMS IR 
FINANSINIAMS RODIKLIAMS GERINTI

2018 metais planuojama:

• Mokyklų modernizavimo projektas vidaus erdvių  ir atnaujinimui, pagal parengtą pastato 
erdvių modernizavimo projektą, pritaikant jį mokinių kūrybiškumo ugdymui, pagal VIP 
programą. Numatoma renovuoti mokyklos laiptines ir technologijų kabinetus.

• 2018 m. vykdomas Erazmus+ projektas kartu su Prancūzijos Nicos pedagogų akademija 
„Moison2“ 

• 2018 m. planuojama dalyvauti Jaunųjų ambasadorių programose vykdant mokinių mainų 
projektus su partneriais Brno, Čekijoje (birželį) ir Yaotsu, Japonija (rugpjūtį) priimant svečius iš 
užsienio.

• Bus tęsiamas nacionalinis „Integruotų gamtos mokslų“projektas 5-8 klasėms kartu su UPC.

• Bus tęsiamas nacionalinis mokyklų pažangos projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.

• 2018 m. vykdomas pasirengimas Tarptautinio bakalaureato programų PYP ir MYP diegimui.

• 2018 m. progimnazija dalyvauja „Kokybiško frankofoninio ugdymo programoje“.



2017 metais renovuota 5 mokomieji kabinetai



Rūbinė pertvarkyta į laisvalaikio zoną



Atnaujintas mokyklos pagrindinis holas



Vykdomi tarptautiniai moksleivių mainų projektai su 
Čekijos ir Japonijos mokyklomis



Progimnazijos projektų ir veiklos viešinimas 
viešinimas:

http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/03/10/k

ultura/nuo-aleksoto-kalno-iskilmingai-

suskambo-tautiska-giesme/

http://miks.16mb.com

http://www.diena.lt/naujienos/kaunas/

miesto-pulsas/japoniski-aitvarai-

nuspalvino-kauno-padange-827904

http://miks.16mb.com/
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