
 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA,  

Biudžetinė įstaiga įm. k. 190135785 
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2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS) 

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    

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 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; 
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● 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 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 kalbos (prancūzų) mokymą. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas  

Kauno miesto savivaldybė, laisvės al. 96 LT - 44251, Kaunas, kodas 111106319. Progimnazijos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybės taryba. 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai  
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1951 m. rugsėjo 1 d. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

 

5.1. 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 

3,5 5,75 20,5 0,25 30,25 44 16 19  - 45 

 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema  
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

 

Darbuotojas 
(vardas pavardė, 

pareigos) 

 Kvalifikacijos kėlimo/tobulinimo 

Eil. 

Nr. 

Programos/kursų 

pavadinimas 
Trukmė Data Organizuojant

i 

įstaiga/instituci

ja 

Išduoto 

pažymėjimo 

Nr., data 

Lina Viršilienė, 

direktorė 

1.  Mokymosi 

laboratorija: Kaip 

kurti prasmingas 

mokymosi aplinkas, 

kuriose kiekvienas 

jaustųsi įtrauktas ir 

suprastas 

8 val. 2016-03-23 Lazdijų 

švietimo 

centras 

2016-03-23 

Nr. 22510 

2.  Socialinio ir 

emocinio ugdymo 

svarba visuminiam 

vaiko ugdymui 

mokykloje 

 2016-05-13 VšĮ LIONS 

QUEST 

LIETUVS 

 

3.  Projekto „Emile 

klasė“ kokybės 

standarto ir 

nacionalinių 

įsivertinimo rodiklių 

dermė 

8 val. 2016-05-06 Nacionalinė 

mokyklų 

vertinimo 

agentūra 

2016-05-06 
Nr. 006449 

4.  Formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo dermė 

ugdant bendrąsias 

mokinių 

kompetencijas 

(Šiaulių Didždvario 

gimnazijos ir 

Salduvės 

progimnazijos 

patirtis) 

6 val. 2016-05-19 Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

2016-05-19 
Nr. BA - 

1479 

5.  Mokyklų vadovų 

veiklos tobulinimo 

konsultantų mokymai 

tobulinant 

organizacijos 

tobulinimo bei 

pokyčių valdymo 

kompetencijas 

12 val. 2016-06-13-14 Ugdymo 

plėtotės centras 
2016-06-21 
Nr. 008400 

6.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

mokykloms ir 

savivaldybėms 

teikiami ST, PUPP, 

VBE, NMPT ir 

tarptautinių tyrimų 

duomenys: duomenų 

13 val. 2016-09-21-22 Ugdymo 

plėtotės centras 

2016-09-26 
Nr. 008609 
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analizė, 

interpretavimas ir 

panaudojimo 

mokymosi pasiekimų 

stebėsenai ir 

gerinimui galimybės 

7.  Mokyklos veiklos 

tobulinimo proceso 

organizavimas 

14 val. 2016-10-11-12 Ugdymo 

plėtotės centras 
2016-10-14 
Nr. 008651 

8.  Naujojo Darbo 

kodekso esminiai 

pakeitimai ir 

aktualijos 

6 val. 2016-12-02 Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

2016-12-02 
Nr. GA-1292 

Aušra Glebauskienė, 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

9.  Duomenų 

panaudojimas 

siekiant geresnės 

ugdymosi kokybės 

6 val. 2016-12-05 KPKC 2016-12-05 

Nr. VB-1418 

10.  Švietimo 

informacinių 

technologijų centro e. 

paslaugos mokyklai. 

Mokyklos 

informacinė sistema 

„debesyje“ 

6 val. 2016-01-07 Švietimo 

informacinių 

technologijų 

centras 

2016-01-07 

Reg. Nr. 

PKT1-0010 

11.  Python: nuo 

programavimo iki 3D 

modeliavimo 

2 val. 2016 Informacinių 

technologijų 

mokymo 

centras 

2016, Nr. 

ITMC16/267

4 

12.  Mokymosi 

laboratorija: Kaip 

kurti prasmingas 

mokymosi aplinka, 

kuriose kiekvienas 

jaustųsi įtrauktas ir 

suprastas 

8 val.  2016-03-23 Lazdijų 

švietimo 

centras 

2016-03-23, 

Nr. 22501 

13.  Projekto „EMILE 

klasė“ kokybės 

standarto ir 

nacionalinių 

įsivertinimo rodiklių 

dermė 

8 val. 2016-05-06 Nacionalinė 

mokyklų 

vertinimo 

agentūra 

2016-05-06, 

Nr. 006432 

14.  TAMO el. dienyno 

integracija su 

mokinių registru 

2 val.  2016-11-15 Klaipėdos 

rajono švietimo 

centras 

2016-11-22, 

Reg. Nr. E-

174-

5ca7c5c0-

b079-11e6-

9852-

a7d67b5840e

8  

Rimantas Vilkas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

15.  Per šį laikotarpį 

kvalifikacijos 

kėlimo/tobulinimosi 

renginiuose 

nedalyvavo   
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Daiva Ruzgienė  
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

16.  „Mokymosi 

laboratorija: Kaip 

kurti prasmingas 

mokymosi aplinkas, 

kuriose kiekvienas 

jaustųsi įtrauktas ir 

suprastas“ 

 

8 val. 
 

2016-03-23 
 

Lazdijų 

švietimo 

centras 

 

2016-03-23 

Nr.22511 

17.  Dalyvavimas 

konferencijoje 

„Vaiko gerovė- 

visuomenės 

socialinės gerovės 

pagrindas, kaip to 

pasiekti?“ 

 

4 val. 
 

2016-05-03 
 

Kauno regiono 

plėtros taryba 

 

2016-05-03 

 

18.  „Formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo dermė 

ugdant bendrąsias 

mokinių 

kompetencijas 

(Šiaulių Didždvario 

gimnazijos ir 

Salduvės 

progimnazijos 

patirtis) 

 

6 val. 
2016-05-19 KPKC 2016-05-19 

Nr.BA-1480 

19.  Kompleksinės 

pagalbos mokiniui 

organizavimas 

mokykloje: ko reikia 

šiuolaikiniui vaikui“ 

6 val. 2016-10-20 KPKC 2016-10-20 

Nr.VS-1742 

20.  „Administracinių 

nusižengimų 

kodeksas : naujovės“ 

6 val. 2016-12-21 KPKC 2016-12-21 

Nr.VB-1581 

 

 

VI 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     

1.1. 
Iš jų 344 063,24 

 
  

(nurodyti, pagal kokias programas skiriamos): 

1.1.1. 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

288 100,00  Darbo užmokestis, 

komunaliniai mokesčiai, 

ryšiai, biuro prekėms ir 

mokyklos paslaugos. 

1.1.2. 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa  

(spec. tikslinė dotacija optimizavimui) 

2 016,00  Darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui 
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1.1.3. 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa  

(spec. lėšos) 

16 108,71  Mokyklos būklei gerinti, 

kompiuterinei įrangai 

atnaujinti, kvalifikacijai 

tobulinti, renginiams ir 

reprezentatyviai veiklai, 

mokinių išvykoms 

1.1.4. 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

4 200,00  Darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui 

1.1.5 Viešųjų paslaugų teikimo programa 
1 490,00  Mokinių pavėžėjimui ir 

stovyklai 

1.1.6 Investicijų programą 
32 184,53 Mokyklos ilgalaikio turto 

renovacijai  

2. Valstybės biudžeto lėšos     

2.1. 

Iš jų 

363 700,00   (nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias programas 

skiriamos): 

2.1.1. Valstybės funkcijų vykdymo programa 363 700,00 

 Darbo užmokesčiui, 

socialiniam draudimui, 

spaudiniams, kitoms prekėms, 

kvalifikacijos kėlimui ir 

mokinių pažintinei veiklai 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos 0   

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 1 200,38   

4.1. Kauno teritorinė darbo birža 1 200,38 

 2 mėn. atlyginimas dviem 

darbuotojams iš teritorinės 

darbo biržos 

5. 
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą 
3 727,94   

  IŠ VISO: 712 691,56   

 

 

VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
 

3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 628 414,71 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 493716 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 378039 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 115677 

2.2. Prekės ir paslaugos  134008,71 

2.2.1.1.1.1. Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)  

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 100 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 2200 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 5000 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 29187,41 
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2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 4000 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2500 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 2200 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir 

komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 77200 

  Šildymas 57200 

  Elektros energija 15800 

  Vanduo 2600 

  Šiukšlių išvežimas 1600 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 11621,3 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 690 

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais 390 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 300 

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 37384,53 

3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 37384,53 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai 32184,53 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 5200 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės 

įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

665 799,24 

 

 

 

VIII 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. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, V. 

Čepinskio g. 7 (Pastatas) 

1 767 065,43 1977 m. 

2. Sporto kompleksas, V. Čepinskio g. 7  1 299 267,14 2009 m. 

3.  Baldai ir biuro įranga 3 8 179,78 Įranga priešmokyklinei 

klasei, mokytojų kambario 

komplektas ir budėtojo 

baldų komplektas. 
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IX 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 14 808 0 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11 820 339,2 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11 460 296,8 

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 9 240 1 078,5 

 IŠ VISO: 47 328 1 714,5 

 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  
 

10.1. 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 

 

10.2. 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; 

● 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. 
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10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 
 

Per praėjusius 2016 metus vadovui darbo užmokesčiui buvo skirta 14 808 tūkst. Eur., išlaidos 

kitoms išmokoms nebuvo skirtos. 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 
(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

 

 

XII 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) 

 

 

XIII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2016-11-14 – 2016-11-18 laikotarpiu progimnazijoje buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės 

išorės vertinimas.  Gautos išorės vertinimo išvados: 

 10+ Stipriosios sritys 

1.1.3. Tapatumo jausmas (3 lygis) 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (3 lygis) 

1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis (4 lygis) 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (4 lygis) 

2.1.5. Neformalus ugdymas (3 lygis) 

2.4.1. Mokymosi motyvacija (3 lygis) 

2.4.2. Mokėjimas mokytis (3 lygis) 

3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai (3 lygis) 

5.4.1. Personalo komplektavimas (3 lygis) 

5.5.1. Lėšų vadyba (3+ lygis) 

  

5- Tobulintina veikla 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2 lygis) 
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2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (2 lygis) 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas (2 lygis) 

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga (2 lygis) 

5.2. Mokyklos įsivertinimas (2 lygis) 

 

XIV SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

□ labai gerai □  gerai  □ patenkinamai  □ silpnai □ nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 
 

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos vertinimo 

šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
                                         

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

15.1. 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) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1. Vaiko individualios pažangos modelio diegimas 

ir jo veiksmingumo užtikrinimas. 

1.1. Parengtas kiekvieno mokinio elektroninis „VIP 

aplankas“ kuriame fiksuojama asmeninė pažanga. 

1.2. Atliekami diagnostiniai testai 2,4,6,8 klasėse 

rodys mokinių pagerėjusią 30 proc. mokymosi 

pažangą 

1.3. Atlikta mokinių poreikių analizė, parengtos 

programos skatinančios mokinių saviraišką per 

neformalųjį ugdymą. Gabių mokinių klubo įsteigimas 

panaudojant neformalaus ugdymo lėšas tenkinant 

gabių mokinių saviraišką. 

 

 

 

 

 

1.1. Parengtas elektroninio aplanko projektas, vaiko 

asmeninei pažangai fiksuoti. Atlikti parengiamieji  

darbai el. „VIP aplankui“ kaupti. Projekto 

„Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“ rėmuose, įdiegta 

elektroninė dokumentų dalinimosi ir saugojimo vieta 

„Debesyse“ (Ms. Office 365). 60 proc. mokytojų 

pamokoje vykdo vaiko individualios  

pažangos stebėseną ir ją fiksuoja pasirinktu  

būdu. 95 proc. klasės auklėtojų (5 – 8 kl.) atlieka  

mokinio asmeninės pažangos stebėjimo  

lapo analizę. 

1.2. 90 proc. mokytojų veda mokinių 

konsultavimą,100 proc. teikiama speciali pagalba ir 

individualių planų sudarymas, specialiųjų poreikių 

mokiniams. Parengtas pasiekimų ir pažangos 

kokybinės analizės ir pasiekimų gerinimo priemonių 

planas. 

1.3. Sukurta gabių ir talentingų vaikų 4 duomenų 

lygių, atpažinimo sistema. Įkurtas gabių mokinių 

klubas. Tyrimas „Progimnazijos lyderių iniciatyvos“. 

5 klasių ugdyme (lietuvių k., matematikos, užsienio 

k.) formuojamos mobilios grupės, atitinkančios 

mokinių pasiekimų ir gebėjimų lygį. Gabių mokinių 

saviraiškai sudarytos sąlygos atskleisti talentus 
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neformaliojo ugdymo srityse, reprezentaciniuose 

renginiuose, konkursuose, olimpiadose. 

2. Besimokančios organizacijos personalo 

auginimas šiuolaikinių ugdymo strategijų diegimo 

pagrindu. 

2.1. Visi dalykų mokytojai bus išklausę tikslinius 

seminarus ir bendradarbiaudami parengs integruoto 

visuminio ugdymo sampratą bei pasiūlys integruotas 

programas jau 2016–2017 m. m. UP. 

2.2. Kuriant šiuolaikišką visuminiu ugdymu 

grindžiamą mokyklą siektina, kad mokytojai taikytų 

šiuolaikines mokymo strategijas, naudotųsi 

e.mokyklos ir kitų elektroninių bazių sukurtomis 

priemonėmis, taikytų interaktyvius mokymo 

metodus. Dalykų mokytojų komanda taikys naujas IT 

priemones ir elektronines pratybas 5 – 6 kl. mokinių 

mokymo procese bei kitus šiuolaikinius įrankius. 

 

 

 

2.1. Visi dalykų mokytojai yra išklausę tikslinius 

seminarus: „SmartBoard“ BMK mokymai projekto 

mokytojams, išmaniosios lentos ir išmaniųjų renginių 

naudojimas ugdyme; VŠĮ „Mokymosi mokyklos“ 

organizuoti 8 val. praktiniai kursai „Šiuolaikinės 

ugdymo strategijos ir komandinio bendradarbiavimo 

metodai“, švietimo konsultantės Almos 

Simonavičienės konsultacija „Šiuolaikinė pamoka“. 5 

– 8 klasių mokytojai bendradarbiaudami susistemino 

2016 – 2017 m. m. vykdomus integruotus projektus. 

2.2. Dalykų mokytojai (lietuvių k., matematikos, 

gamtos ir žmogaus, geografijos, užsienio k., istorijos, 

informacinių technologijų, priešmokyklinio ugdymo 

gr.) taiko naujas IKT priemones – veda pamokas 

naudodami išmaniuosius įrenginius ir interaktyviąją 

lentą, elektronines pratybas  

(3 – 4 ir 5 – 6 klasių) mokinių mokymo procese bei e. 

mokyklos erdvėje esamus įrankius. Taip pat 

naudojama virtuali mokymosi aplinka. Integruoti 

užsienio kalbų projektai. Sisteminama mokytojų 

dalykininkų projektinė veikla, visuminio ugdymo 

link. 

3. Mokymo bazės atnaujinimas ir aplinkų 

pritaikymas visuminio ugdymo procesui ir 

saugiam mokymuisi. 

3.1. Kuriamas lauko klasės projektas (mokyklos 

kieme). Poilsio zonos įrengimas senosios rūbinės 

erdvėje ir įdiegtas „Wi-Fi“ leis mokiniams socialiai 

bendrauti, rengtis projektinėms užduotims, gilinti 

žinias dalykų temose. 

3.2. Mokytojų kambario ir poilsio zonos renovacija 

pedagogus suburs bendravimui ir bendradarbiavimui. 

3.3. Nauja garso ir skambučio sistema bus 

panaudojama kryptingai visuminio ugdymo tikslais, 

mokiniai patys rengs informacines laidas ir 

pristatymus pasinaudodami mokyklos radijo sistema, 

muzikinis turinys teigiamai įtakos įstaigos 

mikroklimatą, skatins tinkamą elgesį, mažins 

triukšmą. 

3.4. Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimas –16 

skaitmeninių vaizdo kamerų. Atsakingų asmenų už 

mokinių saugumą įforminimas ir vaizdo stebėjimo 

sistemos pritaikymas saugumo užtikrinimui. 

 

 

3.1. Įrengta mokinių poilsio zona, senosios rūbinės 

erdvėje I aukšte ir įdiegtas bevielis internetas „Wi-

Fi“. Zona pritaikyta mokinių poilsiui, video ir TV 

peržiūroms, informaliam švietimui (mokomųjų 

žurnalų ir spaudos skaitymo erdvė). Šioje zonoje 

mokiniai mėgsta neformaliai bendrauti, mokinių 

tarybą išnaudoja zoną bendrų projektų rengimui. 

Apie 60 proc. mokyklos ugdymo erdvių dengia 

bevielis mokyklos internetas „Wi-fi“. Parengtos 

lauko klasės vizijos, mokyklos vidinio kiemo 

pritaikymas ugdymui. 

3.2. 2016 m. renovuotas mokytojų kambarys 

pritaikytas pedagogų poilsiui, individualiam ir 

grupiniam darbui, susirinkimams ir pasitarimams 

aktualiais klausimais. Tai įtakoja mikroklimato 

pagerinimą, darbas jaukioje aplinkoje motyvuoja 

pedagogus asmeniam ir bendruomenės tobulėjimui. 

Atnaujinta erdvė panaudojama mokyklos 

reprezentacijai, svečių priėmimams. 

3.3. Nauja garso ir skambučio sistema panaudojama 

kryptingam ugdymo proceso organizavimui, 

pozityviam mikroklimato kūrimui, kultūringumo 

ugdymui. Mokinių savivalda rengia informacines 

laidas apie mokyklos veiklą, garso sistema 

naudojama bendriems informacijos pranešimams. Tai 

teigiamai reprezentuoja mokyklą.  

3.4. Įrengta 16 skaitmeninių vaizdo kamerų sistema 

užtikrina mokinių saugumą įstaigoje ir mokyklos 

teritorijoje, išvengiama vagysčių ir operatyviai 

sprendžiami neadekvataus elgesio reiškiniai. Naujai 

įrengtas mokyklos budėtojo postas su patogia vaizdo 

teritorijoje stebėjimui darbo vieta. 
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KOMENTARAS :   

 Planuotas 1 tikslas įgyvendintas – dalinai, kai kuriuose kriterijuose pasiektas maksimalus 

planuotas rezultatas 

25 proc. mokytojų planuodami mokymosi uždavinių įgyvendinimą pamokose, nepanaudoja turimos 

informacijos apie mokinių daromą asmeninę pažangą ir kartu su ugdytiniais nepriima sprendimų dėl 

ugdymo turinio koregavimo, nėra sutarta dėl bendros visiems mokytojams dalykininkams, individualios 

vaiko pažangos stebėsenos ir fiksavimo formos pamokoje.  

Vaiko individualios pažangos modelio veiksmingumas bus tobulinamas 2017 metais. Gabių ir talentingų 

mokinių atpažinimo ir ugdymo programa bus tęsiama ir 2017 – 2018 m. m. 

 Planuotas 2 tikslas įgyvendintas dalinai 

didžioji dalis mokytojų yra susipažinę ir išklausę šiuolaikinio ugdymo strategijų mokymus, pradėta 

diskutuoti ir sisteminti 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 2017 metais. 

 Planuotas 3 tikslas pasiektas maksimaliai 

2016 m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje buvo atliktas sporto aikštyno krepšinio,  rankinio -

futbolo bei bėgimo tako guminių dangų atnaujinimas, kurį finansavo Kauno miesto savivaldybė. Darbų 

vertė – 32.496,01 Eur. Darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Kelminta“. Taip pat mokykla savo 

jėgomis įsirengė paplūdimio tinklinio aikštelę, panaudojant įstaigos pajamų lėšas   bei  įstaigos  

žmogiškuosius resursus. Smėlio įsigijimą finansavo savivaldybė. 

2016 m. pakeista grindų danga sporto salytėje, atnaujinti persirengimo kambariai prie sporto salės, pagal 

higienos normas įrengta papildoma pradinė klasė, aprūpinta įranga ir mokykliniais baldais, pilnai 

atnaujinti ir įrengti biologijos, išmaniosios, dailės kabinetai. Rengiami projektiniai pasiūlymai mokyklos 

erdvių pritaikymui kūrybiškumo ugdymui, kurie bus teikiami ES paramai gauti. 2016 m. papildomai 

įsisavintas Kauno savivaldybės finansuotas „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“ išmaniosios klasės 

projektas. Kurį sudaro: 30 HP planšetinių kompiuterių, SMARTBOARD išmanioji (interaktyvi) lenta, 

mokytojo kompiuteris (HP), spartusis belaidis internetas „TEO“, „Microsoft“ programinė įranga, 

„TAMO grupės“ elektroninis mokymo(si) turinys (5–6 kl., 3 – 4 kl. EMA pratybos – lietuvių k., 

matematika, gamta), klasės valdymo programa, raštinės paketas „Microsoft Office 365 EDU", tinklo 

įranga, mokymai su šiuolaikine klase dirbantiems mokytojams. Šios klasės  remontą mokykla atliko savo 

jėgomis panaudojant  įstaigos pajamų lėšas bei  įstaigos žmogiškuosius resursus. Šiuo projektu mokykla 

3 metams įsipareigoja ugdymo procese naudoti EMA pratybas (5–6 kl.), TAMO elektroninį dienyną, 

dalintis sukaupta gerąją patirtimi dirbant su šiuolaikine klase. 
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2016 m. mokykla gavusi leidimą  iš Kauno miesto savivaldybės Aplinkos skyriaus mokyklos teritorijoje, 

neprašydama lėšų medžių pjovimui iš savivaldybės, savo žmogiškaisiais ištekliais nupjovė 9 medžius, 

kurie jau daugiau ar mažiau grėsė vaikų saugumui bei kenkė naujai atnaujintam stadiono bėgimo takui. 

Taip pat  mokykla tvarko ir prižiūri už mokyklos teritorijos esančius šlaitus. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos planas) 

 

 

 

  

 

 

 
 

15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (įstaigos veiklos planas) 

 

 

 

 

 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1 – 4 klasėse yra 2 mokiniais mažesnis nei norma, 5 – 8 klasėse – 3 

mokiniais mažesnis nei norma. 2016 m. vidutinis mokinių skaičius 1 – 4 klasėse 1 mokiniu padaugėjo, 

5 – 8 klasėse padidėjo 2 mokiniais palyginus su 2015 m. Nepaisant mažo mokinių skaičiaus klasėse, 

mokinių tėvų vertinimu – tai yra mokyklos išskirtinė vertybė, nes vaikai gauna pakankamai 

individualaus dėmesio, vyrauja teigiamas ir jaukus mikroklimatas. 

 

15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys) 

7 lentelė 

Metai Mokyklos mikrorajono mokinių 

skaičius 

Mokyklos ne mikrorajono 

mokinių skaičius 

 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 

2015 102 90 49 34 

2016 127 72 54 54 

 

 

 

 

 

 

 2015 m. rugsėjo 1 d. 2016 m. rugsėjo 1 d. 

Priešmokyklinė gr. 15 17 

1-4 kl. 151 181 

5-8 kl. 124 143 

Iš viso: 290 mok. 324 mok. 

Klasių grupės 2013–2014 m. m. 2014–2015   m. 

m. 

2015-2016 m. 

m. 

2016-2017 m.m.  

1-4 kl.  norma 22 22 22 22 

faktas 18,42 20 19 20 

5-8 kl. norma 25 25 25 25 

faktas 21,5 18,25 20,66 23,33 
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15.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės) 

8 lentelė 

Metai 

 
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. 

5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 

 

1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 

 

2015 m. 6288 11252 45,8 77,0 864 3520 6,3 24,1 

2016 m. 4900 9793 33,5 80,9 179 2256 1,2 18,6 

 

Lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis išryškėjo mokinių lankomumas (praleistos pamokos): 

 1 – 4 klasėse sumažėjo 12,3 pamokomis tenkančiomis vienam mokiniui, nepateisintos pamokos 

– sumažėjo 5,1 pamokomis tenkančiomis vienam mokiniui; 

 5 – 8 klasėse – praleistos pamokos per mokslo metus padaugėjo 3,9 pamokomis tenkančiomis 

vienam mokiniui, nepateisintos pamokos – sumažėjo 5,5 pamokomis tenkančiomis vienam mokiniui. 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

9 lentelė 

Mokiniai  likę be tėvų globos 6 

Rizikos grupės mokinių skaičius 8 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių 

mokinių skaičius 

- 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 46 

Vaikai augantys nepilnose šeimose 77 

 

 

15.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa) 

11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 2 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis (I pakopos) 30 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 0 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 

12 lentelė 

Būrelių skaičius Panaudojamos 

valandos 
Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 

skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 
 15  27  3  280 (86 proc.) 

 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

831 16 833 15 447 6 
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15.9. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas) 

14 lentelė 

 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 
V. Čepinskio g.7, Kaunas 6185,30  

 

1) 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. 02-01-7349. 

2) Mokykla, adresu V. Čepinskio g.7, turi galiojantį Higienos pasą išduotą 2013 m. balandžio 2 d. 

Nr. 9-0232(6), galioja iki 2018-04-03. 

3) 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”. 

4) 2016 m. buvo parengtas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pastato elektrinės dalies 

paprastojo remonto techninis projektas, kurį atliko UAB „Oro parametrai“. Tais pačiais metais ta pati 

bendrovė, laimėjusi konkursą atliko pastato elektros  įvadinio skydo, paskirstymo skydelių bei 

magistralinių jėgos kabelių keitimo darbus, kurių vertė – 28.230,55 Eur. Finansavimo šaltinis – Kauno 

miesto savivaldybė. 

 

15.10. Projektinė veikla  

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

15 lentelė 

 

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 

1 2 3 

Kitos lėšos Vaikų vasaros poilsio programos veikla 1 100,00 

Kitos lėšos Šiuolaikinės mokymosi aplinkos 30 000,00 

Iš viso:  31 100,00 

 

 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 

1 2 3 4 

Kitos lėšos 1 1 1 100,00 

Kitos lėšos 1 1 30 000,00 

Iš viso:   31 100,00 
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15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

Mokykla per 2016 metus savarankiškai vykdė šiuo projektus: 

 EMILE - Prancūzų kalbos ir integruoto dalyko mokymo programa; 

 AIESEC - tarptautinis edukacinis, kultūrinių mainų projektas; 

 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. 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

Eil. Nr. Straipsniai 

Suma, Eur 

2016 metai 2015 

metai 
2014 metai 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 672.942,29 767.937,12 869.832,10 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 672.942,29 767.937,12 852.287,43 

I.1. Iš valstybės biudžeto  370.832,47 470.274,97 583.839,05 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  299.565,15 280.965,22 262.308,40 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 193,68 4.661,65   

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 2.350,99 12.035,28 6.139,98 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS      

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS     17.544,67 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos    17.544,67 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma      

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 688.819,62 770.874,06 864.446,19 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 492.392,42 582.750,06 734.325,13 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 14.269,06 20.531,29 17.763,82 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 82.484,34 75.654,78 85.793,28 

IV. KOMANDIRUOČIŲ      

V. TRANSPORTO  727,08   

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2.390,54 3.512,95 1.307,12 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 44.500,00 17.201,49 2.468,52 

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ      

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 36.345,79 54.601,23 18.521,75 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ      

XI. NUOMOS      

XII. FINANSAVIMO      

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 16.437,47 15.895,18 772,39 
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XIV. KITOS    3.494,18 

C. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 

-15.877,33 
-2.936,94 5.385,91 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 12.916,81 16.508,62 5.560,71 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 12.916,81 16.508,62 5.560,71 

II. 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS 

 
    

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS      

E. 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS 

 
-22,03   

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 

 
    

G. PELNO MOKESTIS      

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 

-2.960,52 
13.549,65 10.946,62 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA      

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -2960,52 13.549,65 10.946,62 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI      

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI      

 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

17.1.  Šiuo metu Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija bendradarbiauja su 18 partnerių Kauno 

mieste tokių, kaip Kauno pedagogine psichologine tarnyba, UAB „Ave Vita” klinika, AISEC 

Lietuva Kauno filialu, UAB “Baltijos psichikos sveikatos centru”, V. A. Graičiūno aukštąja vadybos 

mokykla, Kauno Jūrų skautų laisvalaikio centru, Kauno Aleksoto bendruomenės centru, UAB 

„Verus Gustus”, Kauno vaikų darželiu “Boružėlė”, Kauno Aleksoto lopšelis - darželiu, Kauno vaikų 

darželiu “Dvarelis”, Kauno Tirkiliškių lopšeliu - darželiu, VšĮ “Vaiko labui”, Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Vytauto Didžiojo universitetu, VDU Muzikos akademija, VDU 

Užsienio kalbų institutas, VDU Botanikos sodas, Kauno taikomosios dailės mokykla, VšĮ “Baltai 

juoda”, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Kauno Tautinės kultūros centru. 

 

17.2. Lietuvoje Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija bendradarbiauja su devyniais partneriais 

- Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija, VšĮ Švietimo ir kultūros centru „Jaunimas 

vaikams”, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru, Lietuvos aviacijos 

muziejumi, Pilietinės gynybos centru prie Krašto apsaugos ministerijos, LR KAM Karinėmis oro 

pajėgomis, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindine mokykla, Lietuvos Broniaus Oškino 

vaikų aviacijos mokykla, Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija 

„Retromobile”. 
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17.3. Užsienyje Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija bendradarbiauja su užsienio partneriais - 

Prancūzijos ambasada Lietuvoje Kultūros ir bendradarbiavimo skyriumi, Japonijos ambasada 

Lietuvoje ir Yaotsu miesto mokykla, Japonijoje, Čekijos Brno miesto Jechnicų seniūnijos mokykla. 

 

XVIII SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

 

Remontai.  2016 m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje pradėti svarbūs elektros ūkio 

darbai, parengtas techninis projektas elektros įvadų ir visų instaliacijų keitimui, 2016 m. pakeisti 

visi elektros įvadai. Sutvarkytas avarinis nuotekų stovas, perkloti kanalizacijos vamzdžiai sporto 

salės persirengimo kambarių sanitariniuose mazguose. Rudenį renovuota stadiono bėgimo takų 

danga, perklotos krepšinio ir futbolo aikštelių dangos. Taip pat pastato viduje už įstaigos lėšas (salių 

nuomos pinigus) ir paramos lėšas atlikti 3 klasių remontai, atnaujinta mokinių laisvalaikio zona I a. 

holas, kur buvo išdažytos sienos ir lubos, pakeisti šviestuvai, pakeistos grindų dangos.  

 Susisiekimas. 2016 m. buvo pasiekta, kad UAB „Kauno autobusai” skirtų naują 31 autobuso 

maršrutą, atvežantį mokinius iš Aleksoto į Dariaus ir Girėno gatvę. 

 

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; 

 reikia remontuoti visus įstaigos tualetus. 

Reikalinga finansinė parama mokyklinių baldų įsigijimui, nes MK lėšų nepakanka didėjantiems 

pradinių klasių mokinių poreikiams patenkinti.  2017 m. planuojama komplektuoti 2 papildomas klases 

pirmokų ir 1 priešmokyklinio ugdymo klasė. Jų įrengimui ir aprūpinimui papildomai reikalinga 13 tūkst. 

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 viešajam ir 

mokyklos bendruomenės narių naudojimuisi pritaikytą automobilių aikštelę, nes šiuo metu mokyklos 

reikmėms naudojama parkavimui aikštelė prieštarauja priešgaisrinės saugos teisės aktams.  
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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. 

 

XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,22 1,17 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,21 1,17 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,03 0,00 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,02 0,13 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

1 2 3 4 
Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 100,38 100,50 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 
suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina / pajamos už suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

0,00 0,00 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

1,02 1,02 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius 10 665,79 9 960,95 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
104,84 114,77 
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VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 

 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
8 093,75 7 241,07 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
0,00 0,00 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
1,19 1,05 

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

lygio vadovui, žm.  

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo 

lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir 

pan. vadovai) skaičius 

24,00 17,00 

 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________                  __________________ 
(parašas)                         (vardas ir pavardė) 

 

 


