
 

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA 

 

 

2016 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 4 34 47 11 98 
 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

 

5.3.1. Reikšmingiausi kvalifikacijos tobulinimo seminarai gimnazijos pedagogams 2016 metais 

pamokos vadybos, kaip prioritetinės įstaigos veiklos krypties, klausimais:  

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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1. „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, asmeninės pažangos matavimas“ (6 val.; 76 

dalyviai; KPKC);  

2. Mokinių asmeninės pažangos vertinimas mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi 

stiprinimo aspektu (8 val. 60 dalyvių, KRŠC); 

3. „Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų elgesio modeliavimas ir korekcija“ (8 val. 20 

dalyvių; KPKC); 

4.  „Mokymosi metodai ir galimybės žaliosiose edukacinėse erdvėse“ (18 val. 50 dalyvių; KRŠC); 

5. „Humanistinis ugdymas menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“ (6 val.; 8 dalyviai; KPKC); 

6. „Moderni mokykla 2016“ (2 val. 16 dalyvių UPC); 

7. „Mokymosi metodai ir galimybės žaliosiose edukacinėse erdvėse“ (6 val. 6 dalyviai, KPKC). 

 

5.3.2. Gimnazijos vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2016 m. 

 

Nijolė Šimienė, gimnazijos direktorė 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, asmeninės pažangos 

matavimas 

6 val. 2016-04-29 Nr. TI-0661 KPKC 

Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių 

vaikų elgesio modeliavimas ir 

korekcija 

6 val. 2016-12-27 Nr. VS-2696 KPKC 

Mokinių asmeninės pažangos 

vertinimas mokymosi motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimo aspektu 

6 val. 2016-12-26 Nr. 1000336 KRŠC 

 

Viso: 

 

18 val. 

   

 

Vilija Demjanova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, asmeninės pažangos 

matavimas 

6 val. 2016-04-29 Nr. TI-0662 KPKC 

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

ir išorinio vertinimo aktualijos 

8 val. 2016-06-28 Nr. 006511 NMVA 

Mokyklos veiklą tobulinantis 

vertinimas: naujų rodiklių taikymo 

iššūkiai išoriniame vertinime 

16 val. 2016-12 13–

14  

Nr. 006858 NMVA 

Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių 

vaikų elgesio modeliavimas ir 

korekcija 

6 val. 2016-12-27 Nr. VS-2697 KPKC 

 

Viso: 

 

36 val. 
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Darius Talijūnas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, asmeninės pažangos 

matavimas 

6 val. 2016-04-29 Nr. TI-0587 KPKC 

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

ir išorinio vertinimo aktualijos 

8 val. 2016-06-28 Nr. 006608 NMVA 

Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą 6 val. 2016-06-09 Nr. GA-0788 KPKC 

Mokyklos veiklą tobulinantis 

vertinimas: naujų rodiklių taikymo 

iššūkiai išoriniame vertinime 

16 val. 2016-12 13–

14  

Nr. 006886 NMVA 

Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių 

vaikų elgesio modeliavimas ir korekcija 

6 val. 2016-12-27 Nr. VS-2698 KPKC 

Mokinių asmeninės pažangos 

vertinimas mokymosi motyvacijos ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimo aspektu 

6 val. 2016-12-26 Nr. 1000337 KRŠC 

Viso: 48 val.    

 

Undinė Diana Tumavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 
Data 

Pažymėjimo 

Nr. 

Pažymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Kuriame ateities mokyklą kartu 6 2016-02-24 PA-157 KPKC 

Olimpinio švietimo kongresas 2016 6 2016-03-06 LD-0560 KPKC 

Moderni mokykla 2016, Kaunas  6 2016-04-18 V7-291(1.17) UPC 

Nacionalinė pamoka „Ekoidėjos Lietuvai“ 6 2016-05-06 PA-522 KPKC 

XXI a. kompetencijų ugdymas, kaip 

atsakas į šiuolaikinės visuomenės 

poreikius 

6 2016-05-12  VK-0543 KPKC  

Formaliojo ir neformaliojo švietimo 

dermė ugdant bendrąsias mokinių 

kompetencijas 

6 2016-05-19 BA-1473 KPKC 

Sudėtingas medijų pasaulis ir žurnalistika: 

kaip atpažinti naujienas 

6 2016-05-27  VDU 

Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 

2016. Kita patirtis 

6 2016-08-24 PK9-GU 2725 LEU 

Inovatyvūs mokymo metodai ir 

daugiadiscipliniškumas ugdyme 

12 2016-10-07, 

08 

742 Trakų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Gabių vaikų ugdymo patirtis Latvijos 

Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje. 

8 2016-10-06 98435 KRŠC 

Moderni mokykla 2016 6 2016-11-25 K-7-224 UPC 

Išmanioji klasė 6 2016-12-06 Nr. VB-1430 KPKC 

Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių 

vaikų elgesio modeliavimas ir korekcija 

6 2016-12-27 VS-2699 KPKC 

Viso: 86 val.    
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 

1.1. Iš jų (nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 
431445,18  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (biudžetas) 

330900,00 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) 

65545,18 Spaudiniams, prekėms, komandiruotėms, 

kvalifikacijai, prekėms ir ilgalaikiam turtui 

įsigyti 

1.1.3.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 35000,00 Transporto paslaugoms (mokinių 

pavėžėjimas) ir projektinei veiklai vykdyti 

2. Valstybės biudžeto lėšos  

2.1.  Iš jų (nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas skiriamos): 
1411089,00  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

1390700,00 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 

spaudiniai, prekės, kvalifikacijos kėlimui ir 

kitoms paslaugoms 

2.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios 

algos kėlimui 

7100,00 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos 

2.1.3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. tikslinė 

dotacija optimizavimui) 

13289,00 DU ir socialinis draudimas 

3. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 

2 proc.) grąžinimas įstaigai, 

turinčiai paramos gavėjo statusą 

3279,30 Prekėms ir kitoms paslaugoms 

 IŠ VISO: 184581,48  
 

 

VI SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
1838034,18 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1649389,00 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 1259946,00 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 389443,00 

2.2. Prekės ir paslaugos  153845,18 

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) 200,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1000,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 20000,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 51361,18 
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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  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 8164,00 

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 43400,00 

  Šildymas 19100,00 

  Elektros energija 19100,00 

  Vanduo 2100,00 

  Šiukšlių išvežimas 3100,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 29720,00 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 34800,00 

2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais 33400,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 1400,00 

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 6194,00 

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 5794,00 

3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos 400,00 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 1844228,18 

 

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 

 

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 124730,00 0 

 IŠ VISO: 124730,00 0 

 

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. 
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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: 29300,00 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 2016-11-09 nurodymus Nr. 21-691 „Dėl objekto 

priešgaisrinės būklės pagerinimo“ išvados ir siūlymai:  

1.1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga 

406 p. „Neatlikta patalpų aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra, 

bandymų rezultatai neįforminti raštu“. Trūkumas pašalintas. 

1.2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės I. Bendrosios nuostatos p. 10 „Nepateikė darbuotojų 

gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalo“. Trūkumas pašalintas. 

1.3. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės IV. Technologiniai procesai ir įrenginiai. Elektros 

įrenginiai p. 137 „Mokyklos elektros skydinėje laikomos plytos“. Trūkumas pašalintas. 

1.4. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės III. Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai p. 68 

„Įvairiais daiktais užkrautas vienas evakuacinis išėjimas“. Trūkumas pašalintas. 

1.5. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės IV. Technologiniai procesai ir įrenginiai. Elektros 

įrenginiai p. 151 „Apsaugos nuo žaibo įrenginiai netikrinami jų įrengimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka“. Trūkumas pašalintas. 

 

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento patikrinimo, vykdyto 2016-10-18, išvada:  

Nustatytas HN 21:2011 56 p. pažeidimas (119, 120, 203 ir chemijos kabinete trūksta ant 

langų apsaugos nuo saulės spindulių). Trūkumas pašalintas. 

 

3. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-01-08 

raštu Nr. A-01-5 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje atliktas Savivaldybės 2015 metų 

konsoliduotų ataskaitų finansinį (teisėtumo) auditas. 

Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas įstaigoje atlikti atitinkami pakeitimai. 

3.1. Rekomendacija: Imtis priemonių, kad pirkimai būtų vykdomi ir privaloma informacija 

būtų skelbiama vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu. 

3.1.1. Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo18 str. 11 dalies reikalavimais, prekių 

ir paslaugų pirkimo sutartis paskelbėme Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.  
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3.1.2. Vykdydami LR Viešųjų pirkimų įstatymo 15
1
 str., prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimus atliekame naudodamiesi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, iš 

Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo pagal preliminariąsias sutartis. 

3.2. Rekomendacija: Sukurti vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad metinio 

finansinių ataskaitų finansinės ataskaitos būtų parengtos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.2.1. Vyr. buhalterė įpareigota vadovautis direktoriaus 2010-04-28 įsakymu Nr. V-100 

patvirtintų įstaigos Vidaus kontrolės nuostatų 9.7 punktu, kuriame numatytos vyr. buhalterio 

funkcijos, atsakomybės, finansinės kontrolės rūšys (išankstinė, einamoji, paskesnioji), finansų 

vidaus kontrolės paskirtis: 

  kad ūkinės operacijos būtų atliekamos pagal bendrą ar konkretų vadovybės įgaliojimą; 

  kad visos ūkinės operacijos ir kiti įvykiai būtų tiksliai registruojami, pateikiant teisingas 

sumas atitinkamose laikotarpio sąskaitose, kad būtų galima parengti finansinę atskaitomybę pagal 

galiojančius normatyvinius aktus; 

  kad dokumentuose užregistruotas turtas reguliariai būtų lyginamas su egzistuojančiu 

turtu ir, radus skirtumų, būtų imamasi atitinkamų veiksmų. 

3.2.2. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-35 

„Dėl apskaitos pagal VSAFAS tvarkymo“ vyr. buhalterė paskirta atsakinga už finansinės 

atskaitomybės pasirengimą ir tvarkymą pagal VSAFAS. 

3.2.3. VSAFAS sistemoje tikslinsime duomenis teikdami 2016 metų ataskaitas. 

3.3. Rekomendacija: Aptarti su įstaigos vadovu bibliotekos fondo poreikį. 

3.3.1. Vadovaujantis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus 2016-06-06 

įsakymu Nr. V-140 vyr. buhalterė įpareigota perkelti bibliotekos fondą į ilgalaikį turtą ir jį mažinti 

pateikus nurašymo aktus. 

3.4. Rekomendacija: Įstaigos interneto svetainėje paskelbti biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. 

3.4.1. Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsnio 

nuostatomis už įstaigos internetinio puslapio aptarnavimą atsakingiems darbuotojams pateiktos 

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitos ir paskelbtos įstaigos interneto svetainėje adresu 

http://www.grusas.kaunas.lm.lt. 

 

XI SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai ■  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

http://www.grusas.kaunas.lm.lt/
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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: Ugdyti sumanų, sveiką ir saugų vaiką, 

stiprinant įvairius mokytojų ir su mokinių tėvais 

bendradarbiavimo ryšius 

Minimalus lauktas rezultatas: Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su KTU, VU, VDU ir LSU ir 

parengtas bendrai organizuojamų užsiėmimų gilinant 

matematikos, gamtos mokslų, lietuvių kalbos ir užsienio 

kalbų žinias bei gebėjimus, planas. 

Sukurta bendradarbiavimo STE(A)M iniciatyvos veiklų 

sistema ir ne mažiau kaip 10 proc. kultūrinių, pažintinių 

veiklų orientuota į STE(A)M iniciatyvos įgyvendinimą. 

Organizuojamas ne mažiau kaip 1 bendras sveikatinimo 

renginys per metus su LSU taikomosios kūno kultūros 

katedros dėstytojais ir studentais. 

Ne mažiau kaip 50 proc. pradinių klasių mokinių įgyja 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų 

įgyvendinant ankstyvosios prevencijos projektus 

„Obuolio draugai“ ir „VEIK“. 

Parengta integruota anglų kalbos ir verslumo programos 

metodinės priemonės ir rekomendacijos. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus organizuojama bendra 

mokytojų ir tėvų diskusija gimnazijos veiklos 

organizavimo ar kitais aktualiais klausimais. 

 

Maksimalus lauktas rezultatas: Ne mažiau kaip 10 

proc. gimnazistų lankosi KTU, LSU vykdomose 

programose ir gilina matematikos bei gamtos mokslų 

žinias.  

Ne mažiau kaip 10 proc. gimnazistų tobulina lietuvių 

kalbos ir užsienio kalbų gebėjimus VU ir VDU. 

bendradarbiavimo STE(A)M iniciatyvos veiklų sistema ir 

ne mažiau kaip 20 proc. kultūrinių, pažintinių veiklų 

orientuota į STE(A)M iniciatyvos įgyvendinimą. 

Organizuojami ne mažiau kaip 2 bendri sveikatinimo 

renginiai per metus su LSU taikomosios kūno kultūros 

katedros dėstytojais ir studentais. 

Ne mažiau kaip 65 proc. pradinių klasių mokinių įgyja 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų 

įgyvendinant ankstyvosios prevencijos projektus 

„Obuolio draugai“ ir „VEIK“. 

Parengta integruota anglų kalbos ir verslumo programos 

metodinės priemonės ir rekomendacijos ir nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. pradėta įgyvendinti. 

Ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuojama bendra 

mokytojų ir tėvų diskusija gimnazijos veiklos 

organizavimo ar kitais aktualiais klausimais. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

KTU, VDU ir LSU ir derinamas bendrai 

organizuojamų užsiėmimų gilinant 

matematikos, gamtos mokslų, lietuvių 

kalbos ir užsienio kalbų žinias bei 

gebėjimus, planas.  

20 proc. kultūrinių, pažintinių gimnazijos 

veiklų orientuota į STE(A)M iniciatyvos 

įgyvendinimą.  

Organizuojamas ne mažiau kaip 1 

bendras sveikatinimo renginys per metus 

su LSU taikomosios kūno kultūros 

katedros dėstytojais ir studentais. 

60 proc. pradinių klasių mokinių įgyja 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų įgyvendinant ankstyvosios 

prevencijos projektus „Obuolio draugai“ 

ir „VEIK“. 

Parengta integruota anglų kalbos ir 

verslumo programa. Parengtos metodinės 

priemonės ir pradėta dėstyti integruoto 

anglų kalbos ir istorijos modulio 

programa. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus 

organizuojama bendra mokytojų ir tėvų 

diskusija gimnazijos veiklos 

organizavimo ar kitais aktualiais 

klausimais. 

2 tikslas: Realizuoti pasiekimų visiems politiką, sudarant 

palankias ugdymo sąlygas mokymosi paradigmai bei 

Individualią pažangą padariusiųjų 

mokinių skaičius siekia 90 proc. Bendras 
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inovacijų kultūrai įgyvendinti, siekiant asmeninės 

pažangos. 

Minimalus lauktas rezultatas: Individualią pažangą 

padariusiųjų mokinių skaičius siekia iki 75 proc. 

Dalyvaudami olimpiadose, varžybose, konkursuose, 

organizuodami įvairius renginius ne mažiau 75 proc. 

mokinių patiria mokymosi sėkmę, praktikoje pritaiko 

pamokose įgytas žinias bei gebėjimus. 

Mokymosi kokybė išaugo ne mažiau 5 proc., motyvuotas 

ugdymosi turinio, brandos egzaminų pasirinkimas. 

Konsultacine pagalba naudojasi ne mažiau 30 proc. 

mokinių.  

Sukurta mokinių skatinimo pamokoje sistema. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį vyksta apskrito stalo 

diskusija, kurioje mokytojai dalinasi gerąja patirtimi 

patirtinio mokymo klausimais. 

Parengta pamokų lankomumo gerinimo programa, 

pagerėjęs pamokų lankomumas. 

 

Maksimalus lauktas rezultatas: Vykdoma asmeninės 

mokymosi pažangos stebėsena pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopose.  

Individualią pažangą padariusiųjų mokinių skaičius siekia 

iki 80 proc. Dalyvaudami olimpiadose, varžybose, 

konkursuose, organizuodami įvairius renginius ne mažiau 

80 proc. mokinių patiria mokymosi sėkmę, praktikoje 

pritaiko pamokose įgytas žinias bei gebėjimus. 

Mokymosi kokybė išaugo ne mažiau 10 proc., 

motyvuotas ugdymosi turinio, brandos egzaminų 

pasirinkimas. 

Konsultacine pagalba naudojasi ne mažiau 40 proc. 

mokinių.  

Įdiegta skatinimo pamokoje sistema sąlygoja teigiamą 10 

proc. pažangumo pokytį. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį vyksta apskrito stalo 

diskusija ir ne mažiau kaip 90 proc.  mokytojų dalinasi 

patirtimi 

patirtinio mokymo klausimais. 

Įgyvendinta pamokų lankomumo gerinimo programa; ne 

mažiau 10 proc. pagerėjęs pamokų lankomumas. 

gimnazijos mokinių metinis pažangumas 

– 100 proc. 

Vykdoma mokinių asmeninės mokymosi 

pažangos stebėsena, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo pakopose fiksuojama 

pagal sutartą metodiką.  

Dalyvaudami olimpiadose, varžybose, 

konkursuose, organizuodami įvairius 

renginius 85 proc. mokinių patiria 

mokymosi sėkmę, praktikoje pritaiko 

pamokose įgytas žinias bei gebėjimus. 

Mokymosi kokybė gimnazijoje padidėjo 

4,76 proc. – 

mokymosi kokybė siekia:  

76,5 proc. (1–4 kl.); 

66,0 proc. (5–8 kl); 

50,8 proc. (I–II kl.); 

34,0 proc. (III–IV kl.). 

Motyvuotas ugdymosi turinio, brandos 

egzaminų pasirinkimas. 

Konsultacine pagalba naudojasi 55 proc. 

mokinių.  

Pradėta diegti mokinių skatinimo 

pamokoje sistema.  

Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį vyksta 

apskrito stalo diskusija, kurioje dauguma 

mokytojų dalinasi gerąja patirtimi 

patirtinio mokymo klausimais. 

Parengta pamokų lankomumo gerinimo 

programa, pagerėjęs pamokų 

lankomumas. 

3 tikslas: Ugdymo proceso modernizavimas, sudarant 

mokiniams sąlygas mokytis tyrinėjant ir patiriant 

mokymosi malonumą. 

Minimalus lauktas rezultatas: Mokinių ir kompiuterių 

skaičiaus santykis:1 kompiuteris – 10 mokinių 

Ne mažiau 80 proc. mokytojų pamokose dažnai naudoja 

gimnazijoje esančias informacines technologijas ir kitas 

modernias technines mokymo priemones. 

Ne mažiau kaip 75 proc. mokytojų tobulino modernios 

ugdymosi aplinkos kūrimo kompetencijas. 

Savo veiklą įsivertina visi gimnazijos pedagoginiai 

darbuotojai pagal susitartus kriterijus kartu su 

kuruojančiu vadovu individualiame pokalbyje birželio 

mėn. 

 

Mokinių ir kompiuterių skaičiaus 

santykis: 1 kompiuteris – 8 mokiniams. 

Skaitykloje įrengta 10 kompiuterizuotų 

darbo vietų mokiniams. 

90 proc. mokytojų pamokose dažnai 

naudoja gimnazijoje esančias 

informacines technologijas ir kitas 

modernias technines mokymo priemones. 

5 proc. gimnazistų užsiima  moksline-

tiriamąja veikla. 

90 proc. mokytojų tobulino modernios 

ugdymosi aplinkos kūrimo 

kompetencijas. 

Savo veiklą įsivertina visi gimnazijos 

pedagoginiai darbuotojai pagal susitartus 
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Maksimalus lauktas rezultatas: Mokinių ir kompiuterių 

skaičiaus santykis: 1 kompiuteris – 6 mokiniams.  

Skaitykloje įrengta 16 kompiuterizuotų darbo vietų 

mokiniams. 

Ne mažiau 85 proc. mokytojų pamokose dažnai naudoja 

gimnazijoje esančias informacines technologijas ir kitas 

modernias technines mokymo priemones.  

Iki 10 proc. gimnazistų užsiima  moksline-tiriamąja 

veikla. 

Ne mažiau kaip 95 proc. mokytojų tobulino modernios 

ugdymosi aplinkos kūrimo kompetencijas. 

Savo veiklą įsivertina visi gimnazijos darbuotojai pagal 

susitartus kriterijus kartu su kuruojančiu vadovu 

individualiame pokalbyje birželio mėn. 

kriterijus kartu su kuruojančiu vadovu 

individualiame pokalbyje birželio mėn. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

 

2015 m. 2016 m. 

Mokinių skaičius Kaitos proc. Mokinių skaičius Kaitos proc. 

1207 +0,99 1199 -0,66 

 

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 

2015–2016 m. m. 25 29,5 25,6 28 27,5 

2016-2017 m. m. 25 30 27 28 27,9 

 

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. 

97 91 37 45 206 391 151 178 

 

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. 

9122 49970 19015 30 81 99 0 4520 2850 0 9,25 15 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas  

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 12 
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Rizikos grupės mokinių skaičius 16 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 3 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 2 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 94 

 

 

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.  35 94,3 proc. 54 proc. 

Matematika 28 92,9 proc. 39 proc. 

Anglų k. 49 100 proc. 80 proc. 

Istorija 25 100 proc. 64 proc. 

 
11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 0 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 121* (100 proc.)  

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 79 (98 %) 

* – 1 mokinys mokėsi pagal individualizuotą ugdymo programą. 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla  

12 lentelė 

Būrelių 

skaičius 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos 

būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

39 98 val. 0 699 (85,3 proc.) 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

1540 201 1120 276 132 36 

 

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. 
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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. 

Nuo 2014 m. mokykla dalyvauja EURONET 50/50 max projekte ir yra pasirašiusi ketinimų 

protokolą dėl energijos (elektros ir šilumos) bei vandens išteklių taupymo. 2015 m. esame pripažinti 

kaip efektyviausiai energiją naudojanti įstaiga. 

2016 m., taikant įvairias energetinių išteklių taupymo priemones, sutaupyta šilumos energijos 

270,43 MWh, elektros energijos – 17816 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 

Nėra Nėra Nėra 

 

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai: 

1. Tęstinis „Dovana mokyklai“ (vykdomas 21 metus) 

2. „Pegaso plunksna“ (vykdomas antrus metus) 

3. ,,Dialogai“ (kultūrinių komunikacijų tiltas „Kaunas – Londonas”) 

4. ,,Traidegsnis“ („Triguba saulė“) 

5. „Rudens spalvų gama“ 

6. Tęstinis tarptautinis festivalis ,,Pantomimos“ Prancūzijoje (vykdomas ketvirtus metus) 

7. „Lietuva – tai aš, tu, mes“ 

8. „Stabdykime narkomaniją“ 

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

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

10. Tęstinis Juozo Grušo meno gimnazijos, „Santaros“ gimnazijos ir šv. Kazimiero progimnazijos 

meninis-kūrybinis projektas „Iš praeities į dabartį“ 

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

1. Mokymosi kokybės pokyčiai, realizuojant pasiekimų visiems politiką 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Mokymosi kokybė  siekia: 

72 proc. (1–4 kl.) 

Mokymosi kokybė siekia:  

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

Mokymosi kokybė gimnazijoje 

padidėjo 4,76 proc.  

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Nėra Nėra Nėra Nėra 
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43,4 proc. (5–8 kl.) 

40 proc. (9–12 kl.) 

Bendras gimnazijos mokinių 

metinis pažangumas – 98,8 

proc. 

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. 

Mokymosi kokybė siekia: 

76,5 proc. (1–4 kl.); 

66,0 proc. (5–8 kl); 

50,8 proc. (I–II kl.); 

34,0 proc. (III–IV kl.). 

Bendras gimnazijos mokinių 

metinis pažangumas – 100 

proc. 

 

2. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

Mokslo metai Buvo mokinių mokslo 

metų pabaigoje 

Įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių dalis 

2013–2014 m. m. 81 81 100 proc. 

2014–2015 m. m. 125 125 100 proc. 

2015–2016 m. m. 122 121* 100 proc. 

* – 1 mokinys mokėsi pagal individualizuotą ugdymo programą. 

Mokiniai sėkmingai baigia pagrindinio ugdymo programą ir visi įgyja pagrindinį 

išsilavinimą. Dauguma (2013 m. – 85 proc., 2014 m. – 88 proc., 2015 m. – 86 proc., 2016 m. – 88 

proc.) mokinių lieka gimnazijoje tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo programoje. Nėra iškritimo iš 

švietimo sistemos atvejų. Gimnazijos rodikliai aukštesni už miesto rodiklius. 

 

3. Vidurinio ugdymo programos mokymosi sėkmingumas 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Baigė vidurinio ugdymo programą, įgijo 

vidurinį išsilavinimą 

91 (100 %) 94 (100 %) 79 (98 %) 

Mokėsi gerai ir labai gerai 21 ( 23,1 %) 26 (27,7 %) 10 (12,7 %) 

Mokėsi  9–10 4 (4,4 %) 3 (3,2 %) 2 (2,5 %) 

Mokėsi  7–10 17 (18,7 %) 23 (24,5 %) 8 (10,1 %) 

Laikė valstybinius egzaminus (vid. sk.) 196 (2%) 262 (2,8 %) 149 (1,8 %) 

Neišlaikė valstybinių egzaminų (proc.) 12 (6,1 %) 9 (3,4 %) 5 (3,4 %) 

Laikė mokyklinius  egzaminus (vid. sk.) 92 (1,01) 78 (0,83 %) 100 (1,3 %) 

50–100 balų išlaikyta egzaminų 61 (33,2 %) 103 (39,3 %) 65 (43,6 %) 
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4. Neformalaus švietimo organizavimo sėkmingumas 

 2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 

Neformalaus švietimo valandų dalis nuo 

bendro tarifikuotų valandų skaičiaus 

gimnazijoje  
 

5,59 proc. 5,88 proc. 5,83 proc. 

Tarifikuotų neformalaus švietimo 

valandų skaičius vienam klasės 

komplektui gimnazijoje  

 

2,2 val. 2,27 val. 2,27 val. 

Tarifikuotų neformalaus švietimo 

valandų skaičius vienam mokiniui 

gimnazijoje  
 

0,08 val. 0,085 val. 0,082 val. 

 

 2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 

Meninio ugdymo 

skyrių lankančių 

mokinių skaičius 

675 717 801 

Tarifikuota kontaktinių 

valandų 
136 142 133 

Teikiamų programų 

skaičius 
15 15 15 

 

Įmokos už išlaikymą Meninio ugdymo skyriuje 

 

Metai Suma 

2014 m. 24617 € 

2015 m. 29772 € 

2016 m. 31279 € 

 

 

Pasiekimai 

 

Metai Dalyvių skaičius Tapo nugalėtojais 

Mieste Respublikoje Tarptautiniai 

2013-2014 512 221 49 131 

2014-2015 391 222 42 69 

2015-2016 497 326 60 47 

 

Neformaliojo švietimo valandos panaudojamos maksimaliai, tikslingai pagal paskirtį – tenkinti 

mokinių saviraiškos poreikiams:  

 meno kolektyvams – 43 proc. valandų, 

 meninei saviraiškai – 15 proc. valandų,  

 pilietiškumo, socialinių įgūdžių ugdymui, ateitininkų organizacijos veiklai – 13 proc. 

valandų, 

 sportiniams ir sveikos gyvensenos užsiėmimams – 12 proc. valandų,  

 intelektualiniam ugdymui – 10 proc. valandų, 
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 ekologiniam ugdymui, gamtosaugai – 6 proc. valandų.  

85,3 proc. mokinių užimti neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Per paskutinius penkerius metus 

mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis išaugo 5,6 proc. Rodiklis „gimnazijos 

mokinių, užimtų neformalaus švietimo veikla“ viršija miesto rodiklį 12 proc. 

 

5. Ugdymo proceso modernizavimo pokyčiai 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

99 proc. kabinetų aprūpinti 

kompiuterine įranga, interneto 

ryšiu. 

Bibliotekoje-informaciniame 

centre įrengta 10 

kompiuterizuotų darbo vietų ir 

MOBI sistema. 

MTP+ projekto „Technologijų, 

menų ir gamtos mokslų 

infrastruktūra“ lėšomis gauta: 

30 planšetinių kompiuterių 

mokiniams, 1 kompiuteris 

mokytojui ir įkrovimo 

įrenginys. 

Informatikos pamokose 

aktyviai naudojama MOODL 

mokymosi platforma. 

100 proc. mokomųjų kabinetų 

aprūpinta kompiuterine įranga, 

internetu.  

Mokinių ir kompiuterių 

skaičiaus santykis: 

1 kompiuteriui tenka 9,5 

mokiniai (5–8, I–IV klasių). 

Naudojama atnaujinta Tamo 

dienyno versija. 

Sukurta prieiga naudotis 

Egzaminatoriaus programa. 

99 proc. mokomųjų kabinetų 

aprūpinta multimedijos įranga. 

Mokinių ir kompiuterių 

skaičiaus santykis: 1 

kompiuteris – 8 mokiniams. 

Biologijos kabinete įdiegta 3D 

klasės įranga, įsigyti mokomieji 

3D objektai (16 vnt. biologijos, 

17 vnt. chemijos). 

Įsigytas interaktyvus įrenginys 

bei balsavimo pultelių 

„Activote“ 32 vnt. 

Įsigyta ir anglų k. pamokose 

aktyviai naudojama interaktyvi 

lenta „Smart“. Viso 

gimnazijoje – 4 interaktyvios 

lentos. 

Įsigytos interaktyvios muzikos 

pamokos 1-2 ir 3-4 klasėms. 

Lietuvių k. ir matematikos 

pamokose naudojamos EMA 

pratybos. 

Pradinio ugdymo klasių 

koridoriuje įrengta video 

sistema aktyvių pertraukų 

organizavimui. 

 

 

 

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 

 Kauno Panemunės senelių namai 

 Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų kolegija 
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 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 (5 partneriai):  
 Lietuviško kapitalo įmonių grupė ,,Lituanica“ Londone 

 Japonijos Nagano miesto mokykla 

 Rygos meno studija ,,Raibulis“ 

 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 

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. 



 19 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

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 
1,18 1,02 

Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,18 1,02 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai / turtas, iš viso 
0,05 0,06 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,001 0,019 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti 

vienam pardavimų eurui, proc. 
veiklos sąnaudos / pajamos x 100 

101,33 97,51 

Pagrindinės veiklos pajamų ir 

sąnaudų santykis, koef. 
(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų 

prekių savikaina) 

1,04 1,01 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI  
Pajamos, tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 
pajamos / darbuotojų skaičius 

14970 15761 

Apyvartinio kapitalo apyvartumo 

koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
9,79 10,98 

VEIKLOS EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos, tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 12852,86 13104,35 

Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau 

nei vieni metai) santykis, koef. 
po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
- - 

Gautinų ir mokėtinų sumų (iki 

vienų metų) santykis, koef. 

per vienus metus gautinos sumos 

/ trumpalaikiai įsipareigojimai 
1,18 1,00 

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


