Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių,
viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto
savivaldybė, ir biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Metinės vadovo veiklos ataskaitos forma)
KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS
2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas
V. Čepinskio g. 7, LT - 46257, Kaunas
1.2. Telefono Nr.
8 37 391 421
1.3. El. pašto adresas
progimnazija@dobkevicius.kaunas.lm.lt
1.4. Interneto svetainė
www.dobkevicius.kaunas.lm.lt
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose
https://www.facebook.com/Kauno-Jurgio-Dobkevi%C4%8Diaus-progimnazija1619457398273991/
1.6. Įstaigos įsteigimo metai - 1951 m. rugsėjo 1 d.
1.7. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė, laisvės al. 96 LT - 44251, Kaunas, kodas
111106319. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kauno miesto
savivaldybės taryba.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai):
Išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir krikščioniškomis
vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo
gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam
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tolesniam mokymuisi, įsivertinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui
pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
2.2 Įstaigos veiklos pobūdis:
Švietimas.
2.3 Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas:
● 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;
● konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;
● inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;
● sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius
tenkinančius programų modulius;
● rengia neformaliojo švietimo programas;
● pasirenka programų turinio perteikimo būdus;
● informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) teisės aktų nustatytais klausimais;
● vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir
specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių
integruotą mokymą;
● sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai;
● sudaro mokiniams sveikas saugias ugdymosi sąlygas;
● vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją;
● vykdo privalomo mokymosi kontrolę;
● inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;
● progimnazijos valdymą grindžia demokratiniais principais;
● sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina
mokinių organizacijų veiklą;
● plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus;
● kuria progimnazijoje modernią informavimo sistemą;
● kuria progimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;
● vykdo progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
● nuolat

kontroliuoja,

kaip

vykdo

sutartyse

numatytus

įsipareigojimus

mokytojai,

progimnazijos valdymo ir pedagoginės - psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys
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darbuotojai, kiti administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir progimnazijos
partneriai;
● teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemone, steigia
progimnazijos 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;
● vykdo integruotą dalykų ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) mokymą.
III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
(Lentelėse pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos
priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos pobūdį)
Etatų skaičius

Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas
ir kt.)

3,5

4,5

Pagalbinis/
techninis
personalas

15,25

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

0,75

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

23

Atestuotų
mokytojų

Vyr.
mokytojų

Mokytojų
metodininkų

Mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

10

13

21

1

45

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(Nurodyti, kas, kada, kokios įstaigos suorganizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje
(kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo (-ų) Nr. ir data)
Kvalifikacijos kėlimo/tobulinimo

Darbuotojas
(vardas
pavardė,
pareigos)
Lina
Viršilienė,
Direktorė

Eil.
Nr.
1.

Programos/kursų
pavadinimas

Trukmė

Data

Organizuojanti
įstaiga/
institucija

Išduoto
pažymėjimo
Nr., data

Japonų kalbos
mokymasis

2 val.

2017-01-20

VBĮ Lietuvos
vaikų ir jaunimo
centras

2017-01-20
Nr. (1.18) V4382-1
2017-01-25 Nr.
GA-2017-0052

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aušra
Glebauskienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nefinansinė
darbuotojų motyvacija

8 val.

2017-01-25

Kauno
pedagogų
kvalifikacijos
centras

Mokinių pažangos
matavimas ir
fiksavimas pamokoje

6 val.

2017-02-22

UAB „Šviesa“
mokymo centras

2017-03-30 Nr.
17-E-1178

2017-03-16

Kauno
pedagogų
kvalifikacijos
centras

2017-03-16 Nr.
VB-2017-0423

2017-03-17 Nr.
PA-293

Švietimo
architektūra: vertingos
praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą

6 val.

Švietimo
architektūra: vertingos
praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą

6 val.

2017-03-16

Kauno
pedagogų
kvalifikacijos
centras

Strateginė sesija

6 val.

2017-06-21

VšĮ Lyderystės
ekspertų grupė

2017-06-21 Nr.
LEG_108865

2018-02-21 Nr.
PA-142

Integruotas dalyko ir
užsienio kalbos
mokymas(is)

6 val.

2017-12-12

Kauno
pedagogų
kvalifikacijos
centras

ISM Vadybos ir
ekonomikos
universiteto "Švietimo
lyderystė"
magistrantūros
studijos

196 ak.
val.
(I sem.)

2017-08-25

ISM

2017-08-23,
Nr. REF1410076

9.

"Drąsos veikti kartu"

6 val.

2017-11-23

KPKC

2017-11-29,
Nr. PA-1234

10.

"Tarptautinių
programų sinergija
bendrajam ugdymui"

16 val.

2017-10-3/5

Švietimo mainų
paramos fondas

2017-10-05,
Nr. 6459

"Šiuolaikinė
mokymo(si) aplinka"

300 ak.
val

2016-10-01/
2017-06-15

KPKC

2017-06-15,
Nr. LD-20170399

8.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

"Mokinių pažangos
matavimas ir
fiksavimas pamokoje"

6 ak. val.

2017-02-22

UAB "Šviesa"
mokymo centras

2017-10-23.
Nr. 6-136

2017-04-21,
Nr. 007065

"Integruoto ugdymo
kokybės gerinimas
EMILE tinklo
mokyklose"

6 ak. val.

42846

Nacionalinė
mokyklų
vertinimo
agentūra

"Pedagogo veiklos
vertinimas ir
įsivertinimas"

6 ak. val.

2017-04-10

Lietuvos vaikų
ir jaunimo
centras

2017-04-10,
Nr (1.18.) V41665

"Pamokos stebėjimas
ir vertinimas. Kas iš
to?"

6 ak. val.

2017-04-12

Lietuvos vaikų
ir jaunimo
centras

2017-04-12,
Nr (1.18.) V41745

"Švietimo
architektūra: vertingos
praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą"

6 ak. val.

2017-03-16

KPKC

2017-03-16,
Nr. VB-20170429

„Saugesnio interneto
ambasadoriaus veikla
šiuolaikinėje
mokykloje:
bendruomenės
telkimas, užtikrinant
saugią elektroninę
erdvę mokiniams“

40 val.

23/08/20172018/03/14

Švietimo
informacinių
technologijų
centras

2018-02-02,
Nr. PKT1-0173

Trimestro vertinimų
įvedimas TAMO el.
dienyne"

1 val.

2017-12-04

VŠĮ "Gyvenimo
universitetas"

2017-12-04,
Nr. 30210

"Informacinių
technologijų ugdymo
turinio įgyvendinimas,
siekiant mokinių
pasiekimų gerinimo"

3 val.

2017-10-18

KPKC

2017-10-22,
Nr. PA-1082

"Brandos darbo
rengimo
metodologiniai
reikalavimai ir
vertinimo kriterijai"

6 ak. val.

2017-05-11

KPKC

2017-05-11,
Nr. GA-2010394

2017-02-07,
NrPKT1-0034

Saugesnio interneto
dienos renginys
"Vienykimės"

6 val.

2017-02-07

Švietimo
informacinių
technologijų
centras

"Pradinio ugdymo
informatikos turinio
kūrimas ir
išbandymas"

6 val.

2017-03-06

UPC

2017-03-09,
Nr V7141(1.17)

"Ruošiamės
valstybiniam IT

6 ak. val.

2017-03-21

KPKC

2017-03-21,
Nr. TI-2010255
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egzaminui: ko tikrai
prireiks?"
Vaida
Raudonė,
direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

24.

Priešgaisrinės saugos
mokymo programa

8 val.

2017-0921/22

UAB
„Inspecta“

2017-09-22
Nr. GV 17-73

25.

Ekstremaliųjų
situacijų valdymo
plano parengimas

6 val.

2017-10-25

Verslo aljansas

2017-10-25
Nr. PR-08F17.L1

Viešųjų pirkimų
vykdymas
pradedantiesiems
2017 m.

6 val.

2017-10-26

VšĮ „Viešųjų
pirkimų
agentūra“

2017-10-26
Nr. KN16115

2017-11-21

UAB
„Ekonomikos
mokymo
centras“

2017-11-21
Nr. 23904

2017-02-09

KPKC

2017-02-09
NR. BA-20170120

26.

27.

Daiva
Ruzgienė
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Turto ir
įsipareigojimų
inventorizacija
viešajame sektoriuje
2017 metais.
Probleminiai turto
apskaitos ir valdymo
aspektai
"Nacionalinio
saugumo, strateginės
komunikacijos ir
pilietinio
pasipriešinimo
klausimai.
Pasirengimas ir
veiksmai esant karo
grėsmei"

6 val.

6 ak.val.

"Mokinių pažangos
matavimas ir
fiksavimas pamokoje"

6 ak.val

2017-02-22

UAB "Šviesa"

2017-03-30
Nr. 17-E-1179

"Vaiko gerovės
komisijos veikla
atnaujintų teisės aktų
kontekste"

6 ak.val.

2017-09-18

VDU Švietimo
studijų centras

2017-09-18
AP Nr.071

"Individualios
mokinių pažangos
stebėjimo sistemos
kūrimas mokykloje"

6 ak.val.

2017-10-26

MTC

2017-10-26
Nr.
SC17/0436

"Saugios ugdymo
aplinkos užtikrinimas
mokykloje patyčių
prevencijai. Norvegų
patirtis"

12 ak.
Val.

2017-11-1314

KPKC

2017-11-14
Nr. GA-20171104

"Grįžtančių ir
atvykusių į Lietuvą
mokinių integracija
Lietuvos Mokyklose"

4 ak. Val.

2017-11-09

UPC

2017-11-16
Nr.V7648(1.17E)
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IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
2 lentelė
Eil. Nr.
1
1.
1.1.

Finansavimo šaltiniai
2
Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas skiriamos):

Suma, Eur
3
354121,08
253959,00

1.1.1.

Ugdymo kokybės gerinimas Jurgio Dobkevičiaus
progimnazijoje (Pagrindinė programa)
Pastatų elektrotechninės dalies remontas

31743,82

Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas

46118,56

Pastatų inžinerinių sistemų rekonstrukcija

1000,00
19098,70

1.1.3.

1.1.5
2.
2.1.

2.1.1.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa
(spec. lėšos)

Viešųjų paslaugų teikimo programa (Vaikų vasaros
poilsio ir laisvalaikio organizavimas)
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias programas
skiriamos):

2200,-

Darbo užmokestis,
komunaliniai mokesčiai,
ryšiai, biuro prekėms ir
mokyklos paslaugos.
Elektros remonto darbai
Mokyklos ilgalaikio turto
remontas
Mokyklos ilgalaikio turto
remontas
Mokyklos būklei gerinti,
kompiuterinei įrangai
atnaujinti, kvalifikacijai
tobulinti, renginiams ir
reprezentatyviai veiklai,
mokinių išvykoms, kitoms
paslaugoms.
Mokinių pavėžėjimui ir
stovyklai

420747,71

Valstybės funkcijų vykdymo programa

405632,60

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui

13830,86

Darbo užmokesčiui,
socialiniam draudimui,
spaudiniams, kitoms
prekėms, kvalifikacijos
kėlimui ir mokinių
pažintinei veiklai
Darbo užmokesčiui

Darbuotojų darbo apmokėjimui

1284,25

Darbo užmokesčiui

3.

Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos

4.

Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą)

0
1700,55

4.1.

Prancūzijos ambasados Lietuvoje prancūzų institutas

1625,-

4.2

Nacionalinis egzaminų centras
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas
Įstaigai, turinčiai paramos gavėjo statusą
IŠ VISO:

75,55

5.

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį
(atlikti darbai)
4

3846,79

780416,13

Tarptautinės konferencijos
„Integruotų dalykų ir
užsienio kalbų mokymas“
organizavimo išlaidoms
Už anglų kalbos egz.
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V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS IŠLAIDOS) PER N METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3
766798,53

2.
2.1.

IŠLAIDOS (2.1+2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.
2.2.
2.2.1.1.1.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.20.

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekės ir paslaugos
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruočių
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Socialinė parama pinigais

2.2.1.1.1.30.
2.7.
2.7.2.1.1.1.
2.7.3.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.5.

Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės
įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

509439,38
389782,51
119656,87
257359,15
200,00
2398,68
8582,74
54876,39
2575,00
12000
85726,34
2410,6
77382,49
60000,00
14489,00
1308,49
1585,00
19338,07

7498,62

4500,00
2998,62

774297,15
Iš viso (2+3)

6

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
4 lentelė
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.

Turto pavadinimas ir adresas

Kiekis

Vertė

2
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, V.
Čepinskio g. 7 (Pastatas)
Sporto kompleksas, V. Čepinskio g. 7
Baldai ir biuro įranga

3
1

4
755564,03

1
3

299 267,14
12006,74

Pastabos
(valdomas (nurodyti nuo
kada), įsigytas, perleistas)
5
1977 m.
2009 m.
Įranga priešmokyklinei
klasei, 2 pradinių klasių
baldų komplektai.

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
5 lentelė
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)
2
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
IŠ VISO:

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)
3
14746,85
9716,16
8896,31
9951,72
33594,88

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)
4
52,11
183,88
855
1090,99

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Lina Viršilienė, į Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigas paskirta nuo
2015 m. sausio 6 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T - 697
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
● 1990 - 1995 Kauno J. Gruodžio konservatorija įgytas aukštesniojo išsilavinimo diplomas muzikos mokyklos fortepijono mokytojas, koncertmeisteris;
● 1995 - 1999 Lietuvos muzikos akademija Kauno fakultetas įgytas bakalauro kvalifikacinis
laipsnis - pedagogikos kryptis bendrosios muzikos didaktikos studijų bendrojo lavinimo
mokyklos muzikos mokytoja kvalifikacija;
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● 1999 - 2001 Lietuvos muzikos akademija Kauno fakultetas įgytas magistro kvalifikacinis
laipsnis - pedagogikos krypties bendrosios muzikos didaktikos studijų bendrojo lavinimo
mokyklos muzikos mokytojo specializacija;
● 2013 - 2015 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas įgytas vadybos magistro kvalifikacinis
laipsnis - švietimo lyderystė.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija - II vadybinė kategorija.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija - muzikos mokytojas metodininkas.
8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui
Per praėjusius 2017 metus vadovui darbo užmokesčiui buvo skirta 14746,85 tūkst. Eur., išlaidos
kitoms išmokoms nebuvo skirtos.
IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(Pildo tik viešosios įstaigos)

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
(Pildoma, jei buvo atlikta patikrinimų)

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

X Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

(Pažymėti tinkamą)
(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos
vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą
ir kontrolę, įstaigą kuruojantis specialistas)
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XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
6 lentelė
Tikslas, tikslo pasiekimo
planuoti rezultatai
(uždaviniai)
1
1. Vaiko individualios
pažangos veiksmingumas
pamokoje, siekiant mokinių
pasiekimų gerinimo.
1.1. Mokinių asmeninės
pažangos į(si)vertinimas ir
tolesnės pažangos planavimas,
pagerins mokinių pasiekimų
rezultatus 50-70 %.
1.2. Gerės mokytojų
komandinio darbo
veiksmingumo lygis
kolegialaus ryšio ir
bendradarbiavimo „Kolegakolegai“ metodu.

2. Ugdymo proceso
tobulinimas, taikant
visuminio ugdymo principus
bei siekiant mokinių
pasiekimų augimo kūrybinio
ir kritinio mąstymo srityje.
2.1. Visi dalykų mokytojai
išklausę tikslinius seminarus
bendradarbiaudami parengs
integruotas visuminio ugdymo
programas.
2.2. Organizuojama
projektinė veikla, integruojant
kelis mokomuosius dalykus,
kuri skatina mokinių ir
mokytojų bendradarbiavimą
bei augina mokinių
kūrybiškumo ir kritinio
mąstymo kompetencijas

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

2
1.1.
 1-4 klasėse - 70 % mokinių geba stebėti savo asmeninę pažangą ir ją įsivertinti
(vertinimo aplankalas – mokinio pasiekimus iliustruojančių darbų rinkinys,
padedantis susidaryti vaizdą, ką mokinys moka ir geba, kaip auga ir tobulėja). 50 %
mokinių geba Savarankiškai planuoti savo asmeninę pažangą.2 kartus per metus
vyksta mokytojo- mokinio- tėvų individualūs pokalbiai (mokiniai kelia naujus
mokymosi tikslus, pagrįstus iki šiol padaryta pažanga, kurią iliustruoja aplankale
sukaupti pavyzdžiai).
5-8 klasėse - 73% mokinių klasės valandėlių metu pildo pasiekimų ir pažangos
įsivertinimo "VIP lapus". Tris kartus metuose vyksta mokiniųmokytojųtėvų trišaliai susitikimai. "Tėvų konsultacinė diena".
Debesyje "Office 365" visiems 5 klasių mokiniams sukurti el. aplankai (e.
portfolio).
 5-8 kl. lyginant moksleivių diagnostinių testų, trimestrų ir metinių įvertinimų
rezultatai – 45% išliko stabilūs ir 55% pagerėjo 5%.
 5-8 kl. lyginant moksleivių diagnostinių testų, trimestrų ir metinių įvertinimų
rezultatai – 45% išliko stabilūs ir 55% pagerėjo 5%.
 5-8 kl. lyginant moksleivių diagnostinių testų, trimestrų ir metinių įvertinimų
rezultatai – 45% išliko stabilūs ir 55% pagerėjo 5%.
1.2. 38 % mokytojų rodė/stebėjo atviras mokinių veiklas. Pateiktos
rekomendacijos iš metodinių būrelių kolegialaus ryšio veiksmingumo stiprinimui
2.1.
 58 % mokytojų rengia integruotas kelių dalykų programas ir jas integruoja į
ugdymo turinį. (EMILLE dvikalbio ugdymo programos, IT ir geografijos, anglų,
matematikos, geografijos ir istorijos integruotos programos);
 1-4 klasėse mokytojai 10 % pravedė netradicinių, tarpdalykinę integraciją
stiprinančių pamokų (edukacinės integruotos pamokos: išvykose, teatre,
muziejuje, bibliotekoje, tėvelių darbuose);
2.2.
 Kaziuko mugė visi 1-8 kl., mokiniai ir mokytojai;
"Nuo sėklelės ir šaukšto" visi 6 kl.mokiniai ir 3 mokytojai (gegužės-spalio
mėn.)
Japoniškų aitvarų festivalis, aitvarai gaminami stovyklos metu ir 2 Edukacinės
dienos rugsėjo 2-8 dienomis (visi 1-8 kl. mokiniai ir mokytojai) projektas „Nuo
sėklelės iki šaukšto“(visi 6 kl. mokiniai), Pyragų diena (visi 1-8 kl.),
Tolerancijos diena (1-8 kl.), Pažink Tėvynę ir save ), „Kalėdinių žaisliukų mainų
projektas“ (2-3 kl.) (tarptautinis).
2 tarptautinės mainų programos (įtraukta 30 mokinių);
 Į projektinę veiklą įsitraukia 75% mokytojų. Projektai aktualūs visai
mokyklai: įgyvendinti 2 mokinių mainų tarptautiniai projektai į Čekiją ir Japoniją
vyko 30 į-8 kl. mokinių ir 5 mokytojai, organizuota Tarptautinė stovykla "KaunasYaotsu" 12 mokytojų (dirbančių 5-8 kl.) + visa administracija, soc.remtinų
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mokinių vasaros stovykla, bendruomenės projektas „Kalėdų belaukiant“,
„Tolerancijos diena“;
 NMPP rezultatų palyginimų analizėje 8 kl. matematikos aukštesniųjų
mąstymo gebėjimai pagerėjo 9 %, o gamtos mokslų – 15,7 % pagerėjo. 6 klasėse
aukštesniųjų mąstymo gebėjimai pagerėjimas matematikoje 1,1, %.
3. Mokymo bazės
atnaujinimas ir aplinkų
pritaikymas visuminio
ugdymo procesui, mokinių
pasiekimų gerinimu ir
saugiam mokymuisi.
3.1. Bus atnaujinamos
aplinkos, pritaikytos
visuminiam mokymuisi.
3.2.Atnaujintos ir
pagerintos sąlygos
mokytojų darbui ir
bendradarbiavimui bei
mokinių visuminiam ir
saugiam laisvalaikiui

3.1.
 Įrengtos mokyklos daržo lysvės ir organizuotas moliūgų auginimas ilgalaikiu
projektu 5-6 kl. mokiniams „Nuo sėklelės iki šaukšto“ 50 proc;
 Visoje mokykloje įdiegtas spartus Wi-Fi, poilsiui pritaikytos I-II aukšto holų
erdvės, visų pradinių klasių korpuso holuose įrengti poilsio plotai, nupirkti
sėdmaišiai, kilimai;
 Dalis muziejaus (30 %) ekspozicijos (stendinė ekspozicija) perkelta į viešą
erdvę I aukšto hole;
 Parengti projektiniai pasiūlymai ir paraiška teikta ŠMM mokyklų
modernizavimo projektų konkursui, finansavimas iš ES neskirtas, dėl mokinių
skaičiaus kriterijaus neatitikimo;
3.2.
 Visiškai atnaujinti sanitariniai mazgai (100 proc.) pradinio ugdymo korpuse;
 Atlikta 3 aukšto elektros instaliacijų ir apšvietimo renovacija;
 Suremontuotas pagrindinis holas: pakabintos lubos, apšvietimas, perdažytos
Sienos, įrengtos parodų ir reprezentacinė sienos;
 98 % mokytojų darbo vietos aprūpintos šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis;
 Atnaujinta aktų salės scena – perdažyta ir pakeistos kulisos ir portjeros.

KOMENTARAS
 Planuotas 1 tikslas įgyvendintas - labai gerai (90%), 3-juose iš 4-turių kriterijų pasiektas
(100%) maksimalus planuotas rezultatas.
Visi mokytojai priėmę bendrą susitarimą dėl individualios vaiko pažangos stebėsenos ir
fiksavimo formos pamokoje. 75 proc. mokytojų planuodami mokymosi uždavinių įgyvendinimą
pamokose panaudoja turimą informaciją apie mokinių daromą asmeninę pažangą ir kartu su
ugdytiniais priima sprendimą dėl ugdymo turinio koregavimo.
Mokytojų bendradarbiavimas, stiprinant kolegialų ryšį „Kolega-kolegai“ bus vykdomas ir
2018 m.
 Planuotas 2 tikslas įgyvendintas - 75 proc.– nepasiektas planuotas maksimumas.
1-3,5 kriterijai įgyvendinti 50 proc., 4 kriterijus – 100 proc.: didžioji dalis mokytojų yra
susipažinę ir išklausę šiuolaikinio ugdymo strategijų mokymus, pradėta taikyti projektinė veikla,
tačiau stinga sutarimo dėl integruoto, visuminiam ugdymui pritaikytų dalykų programų parengimo
ir susiejimo su UP numatytu turiniu.
Šiuolaikinio ugdymo strategijos diegimas bus tęsiamas ir 2018 metais
 Planuotas 3 tikslas pasiektas - 80 proc.
Įgyvendintos planuotos veiklos, parengti projektai vidaus erdvių rekonstrukcijai, tualetų
remontui, klasių ir holo atnaujinimui, tačiau didelių ES investicijų pritraukti nepavyko, dėl mokyklos
mokinių skaičiaus kriterijaus – pritrūko 20 mokinių bendram atitikimui. Nepilnai renovuoti tualetai,
nes savivaldybės remonto lėšos skirtos tik pradinių klasių korpuso remontui. Pagal numatytą planą
renovuota ir pakeista elektros instaliacijos sistema ir šviestuvai visame 3 aukšte. Įstaigos lėšomis ir
žmogiškais ištekliais papildomai atnaujintas mokyklos pagrindinis holas, sutvarkytos lubos. Pilnai
atliktas remontas ir naujai įrengti 2 pradinių klasių kabinetai, dailės, informacinių technologijų,
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matematikos mokomieji kabinetai. Sutvarkytas mokyklos kieme esantis siurblinės pastatas –
suremontuotas stogas. Dalį numatytų darbų reikia tęsti 2018 metais.
13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio
įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens
teisinę formą ir veiklos pobūdį.

Eil.
Nr.
1

2

3

4

Tikrintojo vardas,
pavardė
Švietimo skyriaus vyr.
specialistas Kęstutis
Navickas
Švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Ona
Visockienė
Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Asta
Paliokaitė
KPKC direktorės
pavaduotoja Vilija
Barzdžiuvienė
Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Asta
Paliokaitė
Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Asta
Paliokaitė

Tikrinimo data

Tikrinimo objektas

Tikrinimo rezultatai

2017-02-08

Mokyklos VGK posėdis

Suteikta konsultacinė pagalba
Vaiko gerovės komisijai

2017-02-21

NVMA išorės vertinimo
ataskaitos ir „Mokyklos
veiklos tobulinimo plano“
po išorės vertinimo
parengimas

Aptarti NMVA vertinimo
rezultatai ir mokyklos veiklos
tobulinimo planas

2017-03-01

Mokyklos vykstančių
procesų analizė

Pateikta ataskaita

2017-10-03

Progimnazijos Ugdymo
proceso stebėsenos
rodiklių apžvalga

Parengta stebėsenos rodiklių
ataskaita

13.3. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas)
Pastatai (nurodyti adresus)
V.Čepinskio g. 7, Kaunas

Plotas (m2)
6185,30

Pastabos

(Žemės sutartis, higienos pasas (yra ar nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas)

13.3.1.Žemės panaudos sutartis.
Žemės sklypo panaudos sutartis, adresu V. Čepinskio g. 7, valstybinės žemės patikėjimo
teise, žemės sklypas Nr. 4400-1008-9071. Įrašas galioja nuo 2007 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 0201-7349.
13.3.2.Higienos pasas.
Mokykla, adresu V. Čepinskio g. 7, turi galiojantį Higienos pasą išduotą 2013 m. balandžio 2
d. Nr. 9-0232(6) .
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13.3.3.Energijos vartojimo auditas.
2015-11-27 Atliktas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pastato energetinis
auditas ir parengtas investicinis projektas “Energijos vartojimo audito ir investicinio projekto
ataskaita”. Projektą parengė UAB “Terma consult”.
2016 m. buvo parengtas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pastato elektrinės dalies
paprastojo remonto techninis projektas, kurį atliko UAB "Oro parametrai".
13.4. Projektinė veikla
13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
15 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
1
Kauno savivaldybė
Kauno savivaldybė
Prancūzų institutas
Iš viso:

Teiktų projektų
skaičius
2
2
2
1

Finansuotų projektų
skaičius
3
2
2
1

Skirtos lėšos, Eur
4
2 200,00
5 450,00
1 600,00
9250,00

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

1
Kitos lėšos
Kitos lėšos
Kitos lėšos
Iš viso:

2
Vaikų vasaros poilsio programos veikla
Jaunųjų ambasadorių programos: „Kaunas –Brno“ ir „Kaunas
– Yaotsu“
Tarptautinės konferencijos organizavimo išlaidos

Skirta suma,
Eur
3
2 200,00
5 450,00
1 600,00
9250,00

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai
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 nacionainis projektas „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“.

12



„Linux kompiuterių klasės“ pilotinis projektas.



Gamtos mokslų integruotas projektas 5-8 klasėsms kartu su UPC.



Nacionalinis mokyklų pažangos projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“

13.4.4. Planuojami vykdyti projektai


Mokyklų modernizavimo projektas vidaus erdvių modernizavimui ir atnaujinimui, pagal
parengtą pastato erdvių modernizavimo projketą, pritaikant jį mokinių kurybiškumo
ugdymui, pagal VIP programą.



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 Gamtos mokslų integruotas projektas 5-8 klasėsms kartu su UPC.

 Bus tęsiamas nacionalinis mokyklų pažangos projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“
XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

767.937,12

Suma, Eur
2016 metai
672.942,29

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

767.937,12

672.942,29

771877,43

I.1.
I.2.

Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų

470.274,97
280.965,22

I.3.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

4.661,65

370.832,47
299.565,15
193,68

418549,57
345619,03
185,88

I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

12.035,28

2.350,99

7522,95

770.874,06
582.750,06
20.531,29
75.654,78

688.819,62

789219,25

492.392,42
14.269,06

506299,87
18537,86

82.484,34

78391,29
2000,00

2.390,54
44.500,00

2410,60
53044,51

Eil. Nr.

Straipsniai

2015 metai

727,08
3.512,95
17.201,49

2017 metai
771877,43
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ
SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS
PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM
SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

J.
I.
II.

0,18
54.601,23

15.895,18

-2.936,94
16.508,62
16.508,62

36.345,79

63821,57

16.437,47
-15.877,33

64477,37
236,00
-17341,82

12.916,81
12.916,81

19469,29
19469,29

-2.960,52

2127,47

-2960,52

2127,47

-22,03

13.549,65

13.549,65

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo 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 suliakančius 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 moskleivių viešnagė Kaune (2017 – 08 mėn.), „Japoniškų aitvarų festivalis
Sugihara savitės metu“ (207-09 mėn.), Labdaros ir paramos akcija Rugutei „Pyragų diena“ ir
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koncerto Nacionalinoame 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.
15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos

efektyvumo didinimo
Remontai. 2017 m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje tęsiami svarbūs elektros
ūkio darbai, pagal parengtą techninį projektą elektros įvadų ir visų instaliacijų keitimui.
Suremontuoti pradinkių klasių korpuso tualetai, sutvarkytas avarinis nuotekų stovas, perkloti
kanalizacijos vamzdžiai sporto salės persirengimo kambarių sanitariniuose mazguose. Taip pat
pastato viduje už įstaigos lėšas (salių nuomos pinigus) ir paramos lėšas atlikti 3 klasių remontai,
atnaujinta mokinių laisvalaikio zona, I a. pagrindinis holas, kur buvo išdažytos sienos ir lubos,
pakeisti šviestuvai, pakeistos grindų dangos.
Susisiekimas. 2017 m. buvo pasiekta, kad UAB „Kauno autobusai” pagerintų 31
autobuso maršrutą, atvežantį mokinius iš Aleksoto į Dariaus ir Girėno gatvę, pagerintas eismas
Dariaus ir Girėno gatvėje.

PROGIMNAZIJOS PROBLEMOS.

Mokyklos pastatui reikalinga renovacija:


būtinas pastato apšildymas ir fasado atnaujinimas (2015 m. parengtas energetinis

auditas ir projektas);


reikalinga vidaus renovacija: mokymosi erdvių remontas bei aprūpinimas (turime

pasirengę vizualizacijas ir projektus erdvių atnaujinimui);


kapitališkai reikia tęsti visų elektros instaliacijų keitimą (2 ir 1 aukštai);



reikia remontuoti likusius progimnazijos tualetus, kurie neremontuoti nuo mokyklos

pastatymo datos;
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esant galimybei mokyklos modernizavimui pagal bendrą pastato būklę galime teigti,

kad J.Dobkevičiaus progimnazijos patalpose yra avarinės būklės požymių ir kelios pastato dalys
neatitinka „Higienos normos HN 21:2011 reikalavimų“:
1) visos 3 laiptinės (pagrindinė laiptinė ir dar 2 šoninės pradinukų ir progimnazijos
korpusuose), yra nusidėvėję ir nuolat skylančios laiptų pakopos; turėklai neatitinka normos
– pagal HN21:2011 turi būti turėklų vertikalus tankis ne daugiau 10 cm (yra 15 cm), turėklų
aukštis turėtų būti 120 cm (yra 80 cm);
Visų laiptinių plotas 107 m2, turėklų ilgis – 62 bėginiai metrai (pakopų keitimo ir apdailos
darbai – 32.100, turėklų kaina – 62 bėginiai metrai X 260 Eur -324 Eur 15.600 EUR)
Darbų preliminari sąmata saugumui užtikrinti ir avarinės būklės požymiams panaikinti
VISO: 47.700 Eur
2) Mokyklos valgykla ir maisto ruošimo virtuvė bei saugojimo patalpos – netvarkyta nuo
mokyklos įkūrimo metų (1976 metų). Nekartą buvo rašyti Visuomenės sveikatos centro ir
veterinarinės tarnybos aktai, po jų kosmetiškai ir laikinai paremontuota.
Virtuvės plotas 116 m2 x 300 Eur – 34.800 Eur ; Valgyklos salė - 211 m2 x 150 Eur kaina –
31.650 Eur)
VISO: 66.450 Eur
3) Vėdinimo sistema (valgykloje, sporto salės, aktų salės, technologijų ir gamtos mokslų
kabinetuose) yra neveikianti, dėl to kvapai, drėgmė, tvankumas ir kiti reiškiniai procesų
metu neatitinka higienos normose nustatytų reikalavimų. (Pvz: sporto salėje didelio
sportuojančiųjų užimtumo metu susidaro kondensatas - drėgmė ant parketo, sportuojantys
krenta, patiria traumas; Aktų salėje masinių renginių, choreografijos užsiėmimų metu
trūksta deguonies, natūraliai ventiliacijai sudaryti esame privesti atverti langus net ir žiemos
metu, dalyviai patiria temperatūrų skirtumus ir skersvėjus, kas kenkia sveikatai; Valgyklos
virtuvės ruošiamo maisto ventiliacinė trauka nepakankama pašalinti ruošiamo maisto ir kitus
kvapus iš mokyklos patalpų, kas neatitinka HN21:2011).
Vėdinimo sistemos įrengimui Valgyklos, sporto salės ir aktų salės pastato modulyje
reikalinga suma: apie 50 tūkst. Eur
4) Mokyklos fasadas, kuris 1998 m. sumažintų langų tarpuose buvo padengtas Cetrio
plokštėmis (cemento ir drožlių mišinio pagrindu), per beveik 20 metų nusidėvėjo - vidinio
kiemo fasado plokštės nuo klimato kaitos išsilenkę ir trupa, kyla pavojus mokinių ir
darbuotojų saugumui (bet kada plokštės gali užkristi). 2014 m. atlikto pastato energetinio
audito projekto skaičiavimais pakeisti fasadą jį apšiltinant ir efektyviai sutvarkant reikalinga
investicija nuo 670 tūkst. iki 790 tūkst. EUR.
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5) Technologijų klasė ir metalo apdirbimo dirbtuvė 146 m2 bei chemijos laboratorija 85
m2 neatitinka higienos normų ir todėl nenaudojamos ugdymo procese, nes jų įrengimui
(traukos spintos įrengimas, tinkamas grindų ir įrenginių jose paklojimas bei saugios ugdymo
procesui reikalingos įrangos nupirkimas) reikalingų lėšų nepakanka iš SB biudžeto ar
mokyklos spec. programos lėšų.
Šių kabinetų įrengimui reikalinga suma: 146 m2x 700 Eur
VISO: 102.200 Eur
Eismo saugumas. Saugumo užtikrinimui atvykstantiems į mokyklą reikalinga Dariaus ir Girėno
gatvėje įrengti autobusų sustojimą arčiau V. Čepinskio g., taip pat reikalinga V. Čepinskio gatvėje
prieš mokyklą įrengti pėsčiųjų perėją. Perspektyvoje reikia numatyti ir suprojektuoti bei įrengti
papildomą viešąjam ir mokyklos bendruomenės narių naudojimuisi pritaikytą automobilių aikštelę,
nes šiuo metu mokyklos reikmėms naudojama parkavimui aikštelė prieštarauja priešgaisrinės saugos
teisės aktams.
Mokyklinis autobusiukas. Atsižvelgiant į tai, kad Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos aptarnaujama
mokinių gyvenamoji teritorija yra didžiausia savo plotu mieste ir mokinių gyvenamoji vieta yra
nutolusi nuo mokyklos daugiau kaip 3 kilometrus bei nėra tiesioginio viešojo transporto maršrutų iš
mokyklai priskirtų Juodelynės, Kazliškių, Tirkiliškių rajonų, įstaigai reikalingas mokyklinis
autobusiukas mokinių pavėžėjimui organizuoti bei socialinės atskirties mažinimui bei lygių teisių
visų miesto mokinių užtikrinimui.

XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
16.1. Šiuo metu Kauno Jurgio Dobkveičiaus progimnazija bendradarbiauja su 18 partnerių
Kaune: VDU Muzikos akademija, Užsienio kalbų institutas, Azijos studijų centras, Botanikos
sodas; Aleksoto seniūnija ir bendruomenės centras; Aviacijos muziejus, Centro policijos
komisariatas, aviatorių klubas „Oranžinis dangus“, Kauno vaikų darželiu “Boružėlė”, Kauno
Aleksoto lopšelis - darželiu, Kauno vaikų darželiu “Dvarelis”, Kauno Tirkiliškių lopšeliu - darželiu,
VšĮ “Vaiko labui”, S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija, VŠĮ „Tornado“ krepšinio mokykla, Kauno 1oji muzikos mokykla, Lietuvos šachmatų federacija, Kauno Tautinės kultūros centru.
16.2. Lietuvoje: Japonijos ambasada Lietuvoje, Prancūzijos ambasada ir prancūzų institutas,
Getės institutas, Pilietinės gynybos centru prie Krašto apsaugos ministerijos, LR KAM
Karinėmis oro pajėgomis, Ugdymo plėtotės centru, Mokytojų tobulinimo centru, Lietuvos
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Broniaus Oškino vaikų aviacijos mokykla, Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo
asociacija “Retromobile” (8 partneriai).
16.3. Užsienyje:
Brno Jechnicų mokykla, Čekija; Yaotsu savivaldybės švietimo departamentas, High junior
school, Tobu junior school, Japonija; Itabaschi Savivaldybės švietimo departamentas ir Itabaschi
elementary school ir High junior school, Japonija; Grenoblio Sendalio licėjus, Prancūzija, Nicos
Pedagogų akademija, Prancūzija (11 partnerių).
XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ


Įstaiga ir progimnazijos direktorė dalyvauja Kauno savivaldybės URBACT projekte, kuriame
vystoma pažintinio tako Aleksoto šlaite iniciatyva.



Direktorė yra Sugihara grupės narė ir mokyklos bendruomenė aktyviai prisideda
organizuojant miesto renginius, dedikuotus Lietuvos ir Japonijos tarptautinių ryšių plėtojimui.

Įstaigos vadovas

____________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

