
 

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA 

 

 

2015 METŲ KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOS 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Šarkuvos g. 30, LT-48169 Kaunas 

1.2. Telefono Nr. 8 37 377627 

1.3. El. pašto adresas: grusovm@grusas.kaunas.lm.lt  

1.4. Interneto svetainė www.grusas.kaunas.lm.lt  

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias 

ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir 

savarankiškam gyvenimui, taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos 

elementus. 

2.2 Gimnazijos veiklos pobūdis: ugdymo veikla (bendrojo lavinimo mokyklų ir vaikų 

neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla. 

2.3 Juozo Grušo meno gimnazija, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

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

ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus, bendrojo ugdymo 

mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina 

ugdymo planų ir Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų įgyvendinimą; 

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

3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius 

programų modulius;  

5. rengia neformaliojo švietimo programas; 

6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

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

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

pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą 

mokymą; 

mailto:grusovm@grusas.kaunas.lm.lt
http://www.grusas.kaunas.lm.lt/
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9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai; 

10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus; 

11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

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

13. vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

14. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

15. gimnazijos valdymą grindžia demokratiniais principais;  

16. sudaro sąlygas mokiniams ugdyti pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina 

mokinių organizacijų veiklą; 

17. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 

18. kuria gimnazijoje modernią informavimo sistemą; 

19. kuria gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį; 

20. vykdo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą; 

21. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, gimnazijos 

valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas atliekantys darbuotojai, kiti 

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir gimnazijos partneriai; 

22. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia gimnazijos 

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; 

23. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikia apmokamas papildomas paslaugas 

(pailgintos dienos grupes, popamokinę mokinių priežiūrą, studijas, būrelius, stovyklas, ekskursijas, 

klubus ir kt.). 

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

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas 

111106319. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto 

savivaldybės taryba. 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai: Mokykla įsteigta Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos 

Vykdomojo komiteto 1988 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 239. Kauno miesto valdybos 1998 m. 

gegužės 12 d. sprendimu Nr. 479 mokyklai suteiktas Juozo Grušo vardas. Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. spendimu Nr. T-368 mokykla pavadinta Juozo Grušo 

meno vidurine mokykla. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. spendimu Nr. 

T-374 pakeistas mokyklos tipas iš vidurinės mokyklos į gimnaziją. 
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IV 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 

6 13 27 0 49,75 1 35 48 9 97 
 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

 

5.3.1. Reikšmingiausi kvalifikacijos tobulinimo seminarai gimnazijos pedagogams 2015 metais 

pamokos vadybos, kaip prioritetinės įstaigos veiklos krypties, klausimais:  

1. „Probleminiai tėvai – probleminiai vaikai. Kaip dirbti?“ (6 val.; 15 dalyvių; Mokymų ir 

psichologinio konsultavimo centras);  

Raštinės vedėjas 

Buhalteris 

Archyvas 

DIREKTORIUS 

Mokinių taryba 

Bibliotekos vedėjas 

Dorinio ugdymo, 

socialinių mokslų, 

lietuvių k., ekonomikos 

ir verslumo, 

psichologijos, ugdymo 

karjerai mokytojai 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

Psichologai 

Specialusis 

pedagogas 
Logopedas 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Matematikos, informacinių 

technologijų, ekonomikos, 

gamtos mokslų, kūno 

kultūros, choreografijos, 

muzikos, žmogaus saugos 

mokytojai 

Pradinių klasių, užsienio 

kalbų mokytojai 

Direktoriaus pav. meninio 

ugdymo skyriui 

Gimnazijos taryba 

Neformalaus meninio 

ugdymo mokytojai 

Mokytojo padėjėjas 

Socialiniai pedagogai 

5–8 klasių vadovai 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

I–IV klasių vadovai 

Pastatų 

priežiūros 

darbininkai 

Valytojos 

Laborantas 

Budėtojai 

Elektrikas 

Rūbininkai 

Kiemsargiai 

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai 

UKC darbuotojai: 

ugdymo karjerai 

specialistai 

Bibliotekininkas 

Dailės ir technologijų mokytojai 

Mokytojų taryba 

Metodiniai būreliai 

Metodinė taryba 
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2. „Pamokos vadyba: teorija ir praktika“ 24 val.; 60 dalyvių; KRŠC);  

3. „Mokinių mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“ (18 val. 50 dalyvių; 

KRŠC); 

4. Mobilios įrangos naudojimas (8 val.; 16 dalyvių; Panevėžio PŠC; ES projektas). 

 

5.3.2. Gimnazijos vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2015 m. 

 

Nijolė Šimienė, gimnazijos direktorė 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose 

6 2015-02-23 Nr.3051 UAB „Žinių 

centras“ 

Pamokos ar kitos ugdomosios veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas – pamokos 

(ugdomosios veiklos) tobulinimo ir 

mokinių individualios pažangos link“ 

6 2015-02-27 Nr. TI-146 KPKC 

„Kauno Panemunės pradinės 

mokyklos tėvai – iniciatyvūs ir 

atsakingi modernios mokyklos 

kūrėjai“ 

6 2015-02-27 Nr. VB-0487 KPKC 

Dokumentų rengimas, tvarkymas ir 

apskaita švietimo įstaigose 

6 2015-03-03 Nr. GA-0158 KPKC 

„Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai“ 

6 2015-03-04 Nr. VK-274 KPKC 

„Ugdymas daile?“ 6 2015-03-20 Nr. 041 Vilniaus dailės 

akademija 

Kauno fakultetas 

„Atvirieji švietimo ištekliai kalbų 

mokymui(si) LangOER patirtis“ 

20 2015 m. kovo 

20, 27d., 

balandžio17d

. 

Nr. VB-0689 KPKC 

„Panevėžio „Vyturio progimnazijos 

patirtis ugdant mokinių bendrąsias 

kompetencijas“ 

6 2015-04-15 Nr. VB-0628 KPKC 

„Mokinių mokymosi motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimas“ 

18 2015-04-01–03 Nr. 89537 KRŠC 

Viso: 80 val.    

 

Vilija Demjanova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Probleminiai tėvai-probleminiai 

vaikai. Kaip dirbti? 

6 val. 2015-02-03 Nr. MK-1971 VŠĮ „Mokymų ir 

psichologinio 

konsultavimo 

centras“ 

Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose 

6 val. 2015-02-23 Nr. 3052 UAB „Žinių 

centras“ 
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Dokumentų rengimas, tvarkymas ir 

apskaita švietimo įstaigose 

6 val. 2015-03-03 Nr. GA-0151 KPKC 

Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai 

6 val. 2015-03-04 Nr. VK-278 KPKC 

Atvirieji švietimo ištekliai kalbų 

mokymui(si): LangOer patirtis 

20 val. 2015-03-20, 

27 

2015-04-17 

Nr. VB-0690 KPKC 

Viso: 44 val.    

 

Darius Talijūnas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Probleminiai tėvai – probleminiai 

vaikai. Kaip dirbti? 

6 val. 2015-02-03 Nr. MK-1963 Všį. „Mokymų ir 

psichologinio 

konsultavimo 

centras“ 

Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose 

6 val. 2015-02-23 Nr. 3054 UAB „Žinių 

centras“ 

Atvirieji švietimo ištekliai kalbų 

mokymui(si): LangOer patirtis 

20 val. 2015-03-20, 

27 

2015-04-17 

Nr. VB-0692 KPKC 

Viso: 32 val.    

 

Undinė Diana Tumavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Probleminiai tėvai- probleminiai 

vaikai. Kaip dirbti. 

6 2015-02-03 Nr. MK-1972 VšĮ „Mokymų ir 

psichologinio 

konsultavimo 

centras“ 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

vykdant smurto prieš vaikus 

prevenciją 

12 2015-02-

18,19 

Nr. SD 7298 Kauno miesto 

savivaldybė 

Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose 

6 2015-02-23 Nr.3055 Žinių centras 

Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 

planavimas ir įsivertinimas 

6 2015-10-01 Nr. T-1031 Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos 

centras 

Konfliktų valdymas 6 2015-09-30 GU-Nr. 140 pedagogas.lt 

Mes kuriame grožį, o grožis- gėrį 6 2015-05-21 Nr. SV-1016 KPKC 

Atvirieji švietimo ištekliai kalbų 

mokymui(si) LangOER patirtis" 

20 2015-04-17 Nr. VB-0691 KPKC 

Mokinių mokymosi motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimas 

18 2015-04-03 Nr. 89477 KRŠC 

Kartu prieš smurtą 12 2015-02-19 Nr. SD-7298 Kauno miesto 
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savivaldybė 

Konferencija „Inovacijų kultūros 

ugdymas bendradarbiaujant. STEAM: 

mokykla-mokslas-verslas“ 

5 2015-12-07 Nr. V7-

1128(1.17) 

UPC 

Forumo „Inovacijos ir pokyčiai 

mokykloje“ III dalis, skirta ugdymo 

įstaigų vadovams 

1 2015-12-07 Nr. V7-

1128(1.17) 

UPC 

7 mitai apie prevenciją mokykloje 1 2015-12-07 Nr. V7-

1128(1.17) 

UPC 

Praktinis seminaras mokyklų 

vadovams apie jiems skirtas „Ugdymo 

sodo“ funkcijas 

2 2015-12-07 Nr. V7-

1128(1.17) 

UPC 

Streso valdymo būdai 2 2015-12-07 Nr. V7-

1128(1.17) 

UPC 

Mokinių gamtamokslinės motyvacijos 

ugdymas taikant dilemos, grupinės 

diskusijos, probleminio mokymo ir 

argumentavimo metodus 

24 2015-10-30 Nr.38 LEU 

Viso: 127    

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2015 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 (nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

324145,81 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 

medikamentai, ryšių paslaugos, spaudiniai, prekės, 

komunalinės paslaugos, kitos paslaugos ir socialinės 

išmokos (pašalpos) 

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

53837,00 Spaudiniams, prekėms, komandiruotėms, kvalifikacijai, 

prekėms ir ilgalaikiam turtui įsigyti 

1.1.3.  Viešųjų paslaugų teikimo 

programa 

35364,46 Transporto paslaugoms (mokinių pavėžėjimas) 

2. Valstybės biudžeto lėšos    

2.1.  Iš jų (nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas skiriamos): 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

1381643,00 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, spaudiniai, 

prekės, kvalifikacijos kėlimui ir kitoms paslaugoms 

2.1.2. Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

5304,00 

 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 

3. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

2993,13 Prekėms ir kitoms paslaugoms 

 IŠ VISO: 1803287,40  
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VI SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2015 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
1764021,81 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1617841,00 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 1233284,00 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 384557,00 

2.2. Prekės ir paslaugos  146180,81 

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) 100,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 860,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 18175,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 39169,00 

2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 133,00 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 4500,00 

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 50603,81 

  Šildymas 25577,81 

  Elektros energija 20361,00 

  Vanduo 2159,00 

  Šiukšlių išvežimas 2506,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 30560,00 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 2080,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 2080,00 

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 908,00 

3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 908,00 

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) 1764929,81 

 

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 2044387,88 2005-09-12 

2 Kiemo statiniai 1 52433,75 2012-11-30 

3 Sporto aikštelė (danga sintetinė) 1 42632,07 2006-11-01 
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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 Vadovas ir pavaduotojai ugdymui 82323,05 300,00 

 IŠ VISO: 82323,05 300,00 

 

IX SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: Nijolė Šimienė, įstaigai vadovauja nuo 

1997 m. 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija: aukštasis 

išsilavinimas, I-a vadybinė kategorija, biologijos mokytoja metodininkė. 

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: 22179,66 Eur 

 

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 
 

 

1. Patikros pagal Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros skyriaus 2015-11-11 nurodymus Nr. 21-745 „Dėl objekto 

priešgaisrinės būklės pagerinimo“ išvados ir siūlymai: 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių III. Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai p. 68 „Aktų 

salėje, prie scenos ir prie 313 kabineto neatsirakina evakuacinio išėjimo durys“. 

Trūkumas pašalintas. 

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos būklės patikrinimo, 

vykdyto 2015-05-14, išvada:  

„Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos civilinės saugos būklė vertinamai gerai“. 

 

 

XI SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai ■  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 
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XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

15.1. 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 kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos 

– gerinti pamokos vadybą, stiprinant mokytojo ir mokinio 

dialogą, motyvuojant mokinius diferencijuota veikla bei 

individualią pažangą skatinančiu žinių ir gebėjimų 

vertinimu. 

Minimalus lauktas rezultatas: Diferencijuota ne mažiau 

35 proc. ugdomosios veiklos. 

Individualią pažangą padariusiųjų mokinių skaičius siekia 

iki 70 proc. 

Maksimalus lauktas rezultatas: Diferencijuota ne 

mažiau 50 proc. ugdomosios veiklos. 

Individualią pažangą padariusiųjų mokinių skaičius siekia 

iki 80 proc. 

Diferencijuota apie 40 proc. ugdomosios 

veiklos. 

Individualią pažangą padariusiųjų 

mokinių skaičius siekia iki 85 proc. 

 

2 tikslas: Diegiant Humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos elementus ugdymo procese, 

kurti saugią aplinką, mokyklos bendruomenės narių 

pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą, sudarant 

galimybę mokiniams patirti mokymosi malonumą. 

Minimalus lauktas rezultatas: Pagerėjęs mikroklimatas 

klasėse sustiprinus bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir 

pasiekta mokymosi kokybė – ne mažesnė 30 proc., 

pažangumas –  ne mažiau 95 proc. 

Maksimalus lauktas rezultatas: Gerinant mikroklimatą 

klasėse rastos efektyvios bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais formos ir pasiekta mokymosi kokybė – ne mažesnė 

40 proc., pažangumas – ne mažiau 100 proc. 

Mokymosi kokybė siekia:  

73,77 proc. (1-4 kl.); 

45,3 proc. (5-8 kl); 

51,2 proc. (I-II kl.); 

35,2 proc. (III-IV kl.). 

Bendras gimnazijos mokinių metinis 

pažangumas – 99,9 proc. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

 

2014 m. 2015 m. 

Mokinių skaičius Kaitos proc. Mokinių skaičius Kaitos proc. 

1203 -4,29 1207 +0,99 

 

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

 

 1–4 klasėse 5–8 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse Mokykloje 

2014–2015 m. m. 26 29 25 25 26,7 

2015–2016 m. m. 25 29,5 25,6 28 27,5 
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15.3. 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. 

86 254 39 29 217 244 163 163 

 

15.4. 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. 

8772 57368 18186 29 172 104 0 8419 2348 0 30 13 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas  

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 21 

Rizikos grupės mokinių skaičius 14 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 3 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 2 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 125 

 

 

15.6. Mokyklos rezultatai 

10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 

Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių 

skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą mokinių 

dalis 

Išlaikiusių nuo 36 iki 

100 balų dalis 

Lietuvių k.  65 93,84 proc. 49,23 proc. 

Matematika 44 93,18 proc. 36,36 proc. 

Anglų k. 75 100 proc. 70,66 proc. 

Istorija 43 97,67 proc. 83,72 proc. 

 
11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 1 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 125 (100 proc.) 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 94 (100 proc.) 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla  

12 lentelė 

Būrelių 

skaičius 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos 

būreliuose, skaičius ir dalis 

nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

36 100 val. 0 1016 (84,2 proc.) 
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15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

1085 385 1034 100 237 24 

 

15.9. Pastato būklės analizė 

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

Šarkuvos g. 30 8449 m
2
 

Pastatas priskirtas II pastatų energetinio 

naudingumo grupei 

 

Žemės sutarties situacija.  

Žemės panaudos sutartis pasirašyta tarp mokyklos ir Nacionalinės žemės tarnybos 2014-01-06 

septyniasdešimt penkių metų laikotarpiui. Įstaigai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo teisės 

įregistravimas Nekilnojamojo turto registre atliktas 2014-02-14. 

Higienos paso situacija.  

Galioja 2014-12-15 įstaigai išduotas leidimas-higienos pasas, skirtas bendrojo lavinimo mokyklų 

ugdymo ir vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklai. 

Energetinis auditas ir energetinių išteklių naudojimo analizė. 

Gimnazija dalyvauja EURONET 50/50 max projekte ir yra pasirašiusi ketinimų protokolą dėl 

energijos (elektros ir šilumos) bei vandens išteklių taupymo. Esame pripažinti kaip efektyviausiai 

energiją naudojanti įstaiga. 

2015 m., taikant įvairias energetinių išteklių taupymo priemones, sutaupyta šilumos energijos 

310,76 MWh, elektros energijos – 20191 KWh. 

 

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 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos ir 

Kovo 11-ajai pažymėti 300,00 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Nėra Nėra Nėra Nėra 



 12 

ugdymo skyrius 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos ir 

ugdymo skyrius 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

plaukimo varžyboms Kėdainiuose 

121,00 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos ir 

ugdymo skyrius 

Šeimos dienai organizuoti 600,00 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos ir 

ugdymo skyrius 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių technologijų darbų parodos 

„Etnografinio regiono ornamentika 

rankdarbiuose“ Motinos ir Tėvo dienoms 

paminėti nugalėtojams apdovanoti ir 

pavėžėjimo išlaidoms į Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio trikovės finalines 

varžybas 

310,00 

 

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai: 

1. Tęstinis „Dovana mokyklai“ (vykdomas 20 metų) 

2. ,,Dialogai“ 

3. Kultūrinių komunikacijų tiltas „Kaunas – Londonas” 

4. ,,Traidegsnis“ („Triguba saulė“) 

5. „Gyvenimas mene" 

6. „Menų unija" 

7. „Kuriu save" 

8. „Rudens spalvų gama“ 

9. Tęstinis tarptautinis festivalis ,,Pantomimos“ Prancūzijoje (vykdomas trečius metus) 

10. „Lietuva – tai aš, tu, mes“ 

11. „Stabdykime narkomaniją“ 

12. Kasmetinis Kauno miesto mokyklų interjero puošimo, vaizdo instaliacijų ir kalėdinių 

kompozicijų projektas-konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 

13. Tęstinis Juozo Grušo meno gimnazijos, „Santaros“ gimnazijos ir šv. Kazimiero pagrindinės 

mokyklos meninis-kūrybinis projektas „Iš praeities į dabartį“ 

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

Strategijos realizavimas 2013-2015 metais 
 

Tikslas Buvusi padėtis Pasiektas rezultatas 

1 tikslas – 

Užtikrinti aukštą 

kiekvieno mokinio 

galias atitinkančią 

ugdymo(si) kokybę 

ir veiksmingumą. 

1. Dalykų pamokose veikla ir 

užduotys individualizuojamos tik 

specialiųjų poreikių, mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams, tai 

sudaro apie 27 proc. veiklos 

individualizavimo.  

2. Apie 80 proc. pedagogų 

naudojasi internetu ruošiantis 

pamokoms. IKT pamokoje naudoja 

77 proc. mokytojų. 

1. Mokymosi kokybė siekia:  

73,77 proc. (1-4 kl.); 

45,3 proc. (5-8 kl); 

51,2 proc. (I-II kl.); 

35,2 proc. (III-IV kl.). 

Bendras gimnazijos mokinių metinis 

pažangumas – 99,9 proc. 

2. Individualią pažangą padariusių 

mokinių skaičius siekia 85 proc. 

3. 75 proc. mokinių tėvų nesamdo 
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3. Mokykloje organizuojami 

dalykinių olimpiadų atrankiniai 

etapai, tačiau tai nėra sisteminga ir 

kryptinga gabiųjų mokinių ugdymo 

sistemos dalis. 

4. 90 proc. pamokų vyrauja 

mokymo paradigma, mažai 

veiksminga mokinių asmeninės 

atsakomybės už savo asmeninę 

sėkmę ugdyme. 

5. Kvalifikacijos kėlimas 

nepakankamai kryptingas ir 

efektyvus taikant gautas žinias 

pamokos organizavime. 

 

vaikui korepetitorių dalykams mokytis 

(kokybės įvertis – 3,2). Patenkinti savo 

vaiko mokymosi rezultatais 70 proc. 

tėvų (kokybės įvertis – 2,9). 

4. Diferencijuojama ne mažiau 40 proc. 

ugdymo turinio, metodų, laiko, 

užduočių, namų darbų visų dalykų 

pamokose. 

5. 100 proc. mokomųjų kabinetų 

aprūpinti IKT ir ne mažiau 85 proc. 

mokytojų pamokose nuolat naudoja 

mokykloje esančias informacines 

technologijas ir kitas modernias 

technines mokymo priemones. 

6. Dalykinės olimpiados, konkursai, 

varžybos, plenerai, projektai sudarė 

galimybę 80 proc. mokinių patirti 

mokymosi sėkmę. 

7. Kryptinga visų mokykloje dirbančių 

mokytojų kompetencijos plėtra bei 

sistemingas kvalifikacijos tobulinimas. 

Kiekvienas mokytojas vidutiniškai per 

metus 24 val. tobulina dalykinę, 

pedagoginę kompetenciją. 

 

2 tikslas – Gilinti 

formaliojo ir 

neformaliojo 

meninio ugdymo 

integralumą 

maksimaliai 

plėtojant 

individualius 

mokinių 

gebėjimus, 

puoselėjant 

pilietines vertybes, 

tradicijas bei 

tenkinant 

saviraiškos 

poreikius. 

1. Pagal meninio ugdymo modelį 

mokosi 65 proc. mokyklos 

mokinių. 

2. Mokytojų rengiamos mokymo 

priemonės nepakankamai dera su 

šiuolaikinei pamokai keliamais 

reikalavimais 

3. Vidurinio ugdymo programoje 

kryptingą meninį ugdymą renkasi 

iki 40 proc. visų vidurinio ugdymo 

koncerte besimokančių mokinių. 

4. Mokinių neformaliojo ugdymo 

poreikių nustatymas nepakankamai 

kryptingas ir efektyvus. 

5. Mokslinė, pažintinė, kultūrinė 

veikla 30 proc. dera su formaliuoju 

ugdymo turiniu. 

 

1. Pagal savitą pedagoginę sistemą 

mokosi visi (100 proc.) mokiniai. 

2. Pagal meninio ugdymo modelį 

sėkmingai mokosi 801 (66 proc.) 

mokinių.  

3. Sėkmingai įvykdyta vidurinio 

ugdymo programos akreditacija. 

Dailę mokosi III kl. – 30 proc., IV kl. – 

81 proc. 

Menines technologijas mokosi III kl. – 

70 proc., IV kl. – 50 proc. 

4. Individuali meninio ugdymo 

programa atnaujinta įvedant 

šiuolaikinių medijų dalykus. 

5. 83 proc. meninio ugdymo pamokų 

pasiekta uždavinio, turinio, metodų ir 

mokymo priemonių dermė. 

6. Atnaujintos 9 neformaliojo ugdymo 

programos, pritaikyti prie mokinių 

poreikių: 

 Jaunuolių liaudies šokių kolektyvas,  

 Scenografijos studija,  

 Kanklių pradžiamokslis, 

 Įsteigta Ateitininkų kuopa (5–8 kl.),  

 Vokalo ugdymo pradžiamokslis, 

 Klabėk prancūziškai,  

 Dailioji keramika,  

 Siūlų žaismas,  

 Ansamblis „YZZY“. 

7. Mokslinė, pažintinė, kultūrinė veikla 
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55 proc. dera su formalaus ugdymo 

turiniu. 

8. Turtinama parengta kraštotyrinė 

medžiaga, apibendrinanti organizuotas 

edukacines išvykas po šalį. 

 
3 tikslas – Teikti 

kokybiškas švietimo 

paslaugas saugioje, 

sveikoje 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančioje 

modernioje 

aplinkoje, tikslingai 

telkiant 

žmogiškuosius 

išteklius, tinkamai 

valdant finansinius 

bei materialinius 

resursus 

1. Mokykla dalyvauja ŠMM 2009-

2013 m. vykdomuose MTP plius 

projektuose: „Bendrojo lavinimo 

mokyklų modernizavimas“, 

„Technologijų, menų ir gamtos 

mokslų mokymo infrastruktūra“.  

2. Vykdoma mokomųjų kabinetų 

aprūpinimo kompiuteriais ir 

interneto ryšiu programa. 

3. Pradėtas diegti elektroninis 

dienynas. 

4. Poilsio vietos įrengtos 

pirmajame mokyklos aukšte (7 

suoliukai). 

5. Mokyklos aplinka stebima 5 

išorės ir 6 vidaus filmavimo 

kameromis. 

6. Mokinių ir kompiuterių 

skaičiaus santykis: 

1 kompiuteris – 15 mokinių (5-12 

klasių). 

7. Skaitykloje yra 21 darbo vieta, 

iš jų 3 kompiuterizuotos. 

 

1. Už MTP plius lėšas (126 557 Lt) 

įrengta gamtos mokslų mobili klasė. 

2. 100 proc. mokomųjų kabinetų 

aprūpinta kompiuterine įranga, 

internetu. 

3. Įdiegus elektroninį TAMO dienyną 

suformuota moderni ir šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkanti informavimo 

sistema. 

4. Įrengta 10 naujų vaizdo kamerų. 

5. Sumontuota informacinė-pramoginė 

vaizdo sistema, kurioje mokiniams 

demonstruojamos gimnazijos veiklos 

aktualijos, pateikiama informacija, 

pačių mokinių parengta medžiaga, 

viešinami veiklos rezultatai. Įrengtos 

aktyvaus poilsio zonos pradinių klasių 

mokiniams, poilsio zonos vyresniųjų 

klasių mokiniams. 

6. Veikia „Veiklos kokybės 

įsivertinimo modelis“. 

7. Vykdoma programa „Saugi mokykla 

– saugus vaikas“. Mokykla dalyvauja 

projekte „Nulis tolerancijos 

patyčioms“, veiksmo savaitėje „Savaitė 

be patyčių“. 

8. Mokinių ir kompiuterių skaičiaus 

santykis: 

1 kompiuteriui tenka 9,5 mokiniai (5–8, 

I–IV klasių).  

8. Bibliotekoje veikia 10 

kompiuterizuotų darbo vietų, įdiegta 

MOBI sistema. 

 

 

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

17.1. Kaune (15 partnerių):  

 Kauno VDU Šiuolaikinių menų katedra 

 Kauno valstybinis lėlių teatras 

 Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla  

 Kauno Juozo Grušo memorialinis muziejus 

 Kauno IX forto muziejus 
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 Kauno Panemunės senelių namai 

 Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų kolegija 

 Kauno prekybos ir verslo mokykla 

 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcinis centras 

 darželis „Šarkelė“ 

 darželis „Volungėlė“ 

 lopšelis-darželis „Žvangutis“ 

 Saugaus vaiko centras 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centru,  

 Kauno rajono švietimo centru,  

 

17.2. Lietuvoje (6 partneriai):  

 Vilniaus vidurinė mokykla ,,Lietuvių namai“ 

 Lietuvos švietimo istorijos muziejus 

 Lietuvos kūno kultūros akademija 

 VĮ „Mediacijos centras“ 

 Kelmės „Aukuro“ mokykla 

 Ugdymo plėtotės centru. 

 

17.3. Užsienyje (7 partneriai):  
 Lietuviško kapitalo įmonių grupė ,,Lituanica“ Londone 

 Japonijos Nagano miesto mokykla 

 Rygos meno studija ,,Raibulis“ 

 Kaliningrado sr. Svetlogorsko vidurinė mokykla Nr. 1 

 Sankt Peterburgo Informacinis metodinis centras 

 Italijos, Castellanza instituto Paritario „Enrico fermeni“ mokykla; 

 Katowic miestas, Lenkija 

 

 

XV SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

1. Būtina praplatinti įvažą į Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos teritoriją iš Baltų prospekto 

ir įrengti rodyklę, nes gimnazijos pastatui suteiktas Šarkuvos g.30 adresas, o įvaža į teritoriją 

yra iš Baltų prospekto. 

2. Takai apie mokyklą įrengti iš gelžbetoninių plokščių, kurių matmenys yra 1,9m.x1,9m., 

bendras jų plotas yra 1365,5m
2
. Takai skirti pėstiesiems. Minėtus takus būtina skubiai 
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remontuoti, nes jų danga yra sulūžusi, aptrupėjusi ir daugelyje vietų išlindusi armatūra. Savo 

jėgomis atlikti jų remontą neturime galimybės, nes tokių darbų atlikimui yra būtina speciali 

kėlimo, transportavimo, grunto sutankinimo ir kt. technika. 2012 metais 100 m
2
 takų 

sutvarkyta iš savivaldybės lėšų. 

 

 

 

 

Gimnazijos direktorė   ____________ Nijolė Šimienė 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 


