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1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita: 
 

Mokinių skaičiaus 

mažėjimas 

2010 m. 2011 m. 2012 

sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Miesto bendrojo 

lavinimo mokyklose 

42008 -4,64 39524 -5,91   

Kauno šv. Kazimiero 

vidurinė mokykla 

654 -0,15 582 -11,01 492 -15,46 

 

2012 m. mokinių skaičius sumažėjo 15,46 proc., nes pagal miesto mokyklų tinklo pertvarkos 

planą neformavome 11 klasių, dėl šios priežasties į miesto gimnazijas išvyko 25 devintokai ir 14 

dešimtokų. Tačiau suformuotos dvi pilnos pirmos klasės – 49 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo 

grupė – 20 mokinių. Mokinių tėvai pasirinkimą mokyti savo vaikus Kauno šv. Kazimiero vidurinėje 

mokykloje grindžia galimybe tenkinti edukacinius poreikius: galima pagilintai mokytis anglų 

kalbos, sudarytos sąlygos saviraiškos poreikius tenkinti neformaliojo švietimo užsiėmimuose, o taip 

pat kuriama saugi ir moderni mokymosi aplinka, ugdomos mokinių vertybinės ir dorovinės 

nuostatos, itin stiprus bendruomeniškumo jausmas. Be to, yra užtikrinamas mokymosi tęstinumas, 

išlaikomi stabilūs mokinių kolektyvai, kurie būna susiformavę mokantis pagal pradinio ugdymo 

programą – taip palengvinamas adaptacijos dalykinėje sistemoje procesas, užtikrinamas mokinių 

saugumas. 

 

2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita:  

2.1. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita: 

 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Miesto bendrojo lavinimo mokyklose 24,12 23,89 22,84 22,5 23,85 

Kauno šv. Kazimiero vidurinė mokykla 23,96 24,26 24,22 22,42 22,52 

 

2012 m. vidutinis mokinių skaičius 1-12 klasėse 0,1 mokinio  padidėjo palyginus su 2011 m. 

Tai nulėmė dvi pilnai sukomplektuotos pirmosios klasės, tinkamai suformuotos 5-8 klasės. Tačiau 

mokykloje liko mažos dvi dešimtos klasės – 38 mokiniai ir viena devinta klasė – 18 mokinių.  

 

2.2. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes: 

 

Klasių grupės 2010-2011 m. m. 2011-2012 m. m. 2012-2013 m. m. 

Priešm. gr.        norma 20 20 20 

                          faktas 16 15 20 

  1-4 kl.             norma 22 22 22 

                          faktas 22,1 20,9 21,4 

  5-8 kl.              norma 25 25 25 

                           faktas 24,3 22,1 24,9 

9-10 kl.              norma 25 25 25 

                           faktas 24 23 18,7 

11-12 kl.            norma 25 25 25 

                           faktas 29,2 27,3 23,5 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 klasėse yra 0,6 mokinio mažesnis nei norma, tačiau 0,7 

mokinio didesnis nei mokinių skaičiaus vidurkis miesto bendrojo lavinimo mokyklose. 5-8 klasėse 
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– 0,1 mokinio mažesnis nei norma, tačiau 1,4 mokinio didesnis mokinių skaičiaus vidurkis miesto 

bendrojo lavinimo mokyklose , 9-10 klasėse – 6,3 mokinio mažesnis nei norma ir 5,3 mokinio  nei 

skaičiaus vidurkis miesto bendrojo lavinimo mokyklose, 12 klasėse – 1,5 mokinio mažesnis nei 

norma.  

 

3. Aptarnaujama mokyklos teritorija: 

 
Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. 12 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. 12 kl. 

98 109 34 21 73 90 22 26 
 

Mokykloje mokomi 55,4 proc. mikrorajono mokinių ir 44,6 proc. ne mikrorajono mokinių, 

kadangi mokykla yra ties Kauno miesto ir rajono riba, todėl tenkina ne tik Sargėnų-Vytėnų 

mikrorajono, bet ir pagal geografinę padėtį šalia esančių Kauno rajono mokinių  ugdymosi 

poreikius. Dalis šių mokinių yra pavėžėjama visuomeniniu transportu, dalį atveža tėvai. 

 

4. Pamainingumas: Mokykla dirba viena pamaina. 

 

5. Mokinių lankomumas (2011-2012 m. m.): 
 

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. 

6997 23369 10023 43 80 92,8 243 2082 1016 1,5 7 9,4 

 

Lyginant 2010-2011 m. m. ir 2011-2012 m. m. duomenis išryškėjo, kad mokinių lankomumas 

1-4 kl. pablogėjo 6 pamokomis tenkančiomis vienam mokiniui ir 11-12 kl. – 8 pamokomis 

tenkančiomis 1 mokiniui, tačiau pagerėjo 5-8 kl. 21 pamoka, tenkančia vienam mokiniui ir 9-10 kl. 

– 7 pamokomis tenkančiomis 1 mokiniui. Tad 2011-2012 m. m. bendras mokinių lankomumas 

pagerėjo 1 pamoka, tenkančia vienam mokiniui. 

 

6. Įstaigos socialinis kontekstas: 

 
Mokiniai, likę be tėvų globos 10 

Rizikos grupės mokinių skaičius 5 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 0 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 0 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 105 
 

7. Įstaigos organizacinė struktūra: 

 
Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administr

acija  

Kiti 

darbuotojai  

Pagalbinis 

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų  

atestuotų 

mokytojų 

vyr. 

mokytojų 

mokytojų 

metodininkų 

mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4 8 20,25 2 34,25 6 23 22 4 51 

 

Mokykloje dirba 51 pedagogas. Iš jų 3 mokytojai (5,9 proc.) dirba antraeilėse pareigose. 4 

mokytojams (7,8 proc.) suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, 22 (43,1 proc.) – 

mokytojo metodininko, 23 (45,1 proc.) – vyresniojo mokytojo, 6 (11,8 proc.) – mokytojo 

kvalifikacinė kategorija. 

4 (7,8 proc.) pedagogai įgiję reikiamą išsilavinimą ir dėsto du dalykus. 100 proc. mokytojų 

turi pedagoginę kvalifikaciją, 98 proc. mokytojų – dalykinę kvalifikaciją (vienas mokytojas šiuo 

metu studijuoja). 

 9 (17,6 proc.) pedagogams suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis.  
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8. Mokyklos rezultatai: 
 

Valstybiniai brandos egzaminai Laikiusiųjų egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą mokinių 

dalis 

Išlaikiusių nuo 50 iki 

100 balų dalis 

Lietuvių k.  37 81 proc. 24 proc. 

Matematika 23 96 proc. 26 proc. 

Anglų k. 23 96 proc. 17 proc. 

Istorija 20 100 proc. 45 proc. 

 
Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 proc. 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0 proc. 

Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių dalis 0 proc. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100 proc. 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 98 proc. 

 

Beveik visi mokyklą baigiantys abiturientai įgyja vidurinį išsilavinimą. Šis rodiklis kasmet 

viršija miesto mokinių dalies, įgijusios vidurinį išsilavinimą, procentą.  

Pagrindinio ugdymo programą baigusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokykloje mokinių 

dalis kasmet  viršija baigusių pagrindinio ugdymo programą mieste procentą. 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiūla: 

 
Būrelių 

skaičius 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius ir 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

20 44 2 242 mokiniai (50,22 proc.) 
 

Neformalusis ugdymas organizuojamas derinant ištirtus mokinių saviraiškos poreikius ir 

mokyklos galimybes bei atsižvelgiant į mokykloje susitartas ir pasirinktas neformaliojo ugdymo 

organizavimo kryptis. Neformaliajam mokinių ugdymui pagal paskirtį panaudojamos visos pagal 

bendruosius ugdymo planus priklausančios valandos: 

 Meninei saviraiškai – 47,8 proc. valandų. 

 Sportinei veiklai, sveikai gyvensenai – 21,7 proc. valandų. 

 Projektinei veiklai – 17,4 proc. valandų.   

 Pilietiniam bei socialinių įgūdžių ugdymui, nevyriausybinėms organizacijoms – 8,7 proc. 

valandų.  

 Techninei kūrybai – 4,4 proc. valandų.  

Neformaliojo ugdymo veikloje siekiama užtikrinti gabių mokinių mokymosi tęstinumą – tai 

vienas iš mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų. 
 

10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose:  

 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

262 42 143 36 101 3 
 

11. Pastato būklės analizė. Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). 

Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas. 

 

Žemės sutarties situacija. Kauno m. savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 25 d. sprendimu T-360, 

pastatas perduotas mokyklai patikėjimo teise valdyti, todėl vadovaujantis 2001 m. birželio 21 d. 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX – 391, 11 

straipsniu ši teisė įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Valstybinė žemės panaudos sutartis Nr. 

M19-19 įregistruota Registrų centre 2009-11-12 Nr. 909307, registro įrašo Nr. 44/1267115.  
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Pastato kategorija (2012 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
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Pastaba: NR – nereikalingas remontas. P – reikalingas paprastasis remontas. K – reikalingas 

kapitalinis remontas. AB – avarinė būklė. AK – atliktas kapitalinis remontas. AP- atliktas 

paprastasis remontas. 

Pastatas priskirtinas III pastatų grupei.  

Mokyklos mokinių tėvų iniciatyva ir lėšomis atlikta 2 kabinetų elektros instaliacijos 

kapitalinis remontas, mokyklos ir savivaldybės lėšomis atliktas technologijų kabineto elektros 

instaliacijos kapitalinis remontas. Savivaldybės lėšomis atliktas kapitalinis remontas mokinių 

persirengimo kūno kultūrai rūbinėse. Mokyklos lėšomis atlikti 1 ir 2 aukštų, dalies kabinetų, 

persirengimo kambarių paprastieji remontai. 

Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti gerinant pastato būklę ir tuo pačiu mokinių 

mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygas: atlikti vandentiekio-kanalizacijos remonto darbus, atlikti 

elektros instaliacijos remonto ir šviestuvų keitimo darbus, nupirkti maisto tvarkymo įrenginius. 

Atlikti sporto salės ir laiptinių sienų stiklo blokų sienos remonto darbus. Darbus atlikti 

Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Higienos paso situacija. Leidimas - Higienos pasas pakartotinai išduotas 2008-10-22 Nr. 6-834. 

Galioja iki 2013-10-22. 

Energetinis auditas. Energetinis auditas atliktas 2006 metų kovo mėn., parengtas investicinis 

projektas. Mokyklos patalpos temperatūrines normas (išskyrus sporto salę ir laiptines) bei 

apšvietimo normas atitinka. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio mėn. 16 d. sprendimu Nr. T-776 

nuspręsta mokyklą modernizuoti 2011-2012 metais pagal Švietimo įstaigų modernizavimo 

programą bei padengti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų 25 procentus mokyklos 
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modernizavimo išlaidų (įgyvendinamas investicinis projektas, kuriame numatytos šios energijos 

taupymo priemonės: šilumos ūkio renovacija, apimanti šilumos punkto rekonstrukciją, šildymo 

sistemos subalansavimą ir vamzdyno izoliavimą; elektros instaliacijos pakeitimas; išorinių sienų ir 

pamatų šiltinimas bei išorės statybinių konstrukcijų remontas; stogo renovacija; durų keitimas). 

Tačiau 2012 m. finansavimas mokyklai nebuvo skirtas.  
 

12. Mokyklos finansavimo šaltiniai ir lėšos: 

 

Finansavimo šaltinis Skirta lėšų 

(Lt.) 

Panaudota 

(Lt.) 

Atlikti darbai 

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

2028818,91 2028818,91  

Biudžetinių įstaigų veiklos programa 811062,96 811062,96  

Labdaros ir paramos lėšos 7740 7740 Panaudota einamajam mokyklos 

erdvių remontui; 

grindų dangai mokomuosiuose 

kabinetuose, įskilusiems langų 

stiklo paketams pakeisti,  

sanitarinėms-higieninėms 

prekėms įsigyti; 

kanceliarinėms prekėms įsigyti; 

mokykliniams baldams įsigyti; 

mokinių, darbuotojų skatinimo 

sistemai įgyvendinti; 

už paslaugas apmokėti; 

personalo kvalifikacijai tobulinti. 

2 % pajamų lėšos 12493,98 12493,98 

Specialiosios lėšos 48200 48200 

 

Valstybės lėšos Skirta lėšų 

(Lt.) 

Panaudota 

(Lt.) 

Atlikti darbai 

Specialios tikslinės dotacijos - -  
VIP - -  
Privatizavimo fondo lėšos - -  
ES struktūrinių fondų lėšos - -  
 

13. Savivaldybės vidaus audito skyriaus, kontrolieriaus tarnybos, Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros ir kitų institucijų patikrinimų 2012 metais įstaigoje nebuvo. 
 

14. 2012 metų  tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus: 

  

I tikslas Minimalus lauktas 2012 m. 

rezultatas 

2012 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 2012 m. 

rezultatas 

Tobulinti 

pamokos vadybą 

siekiant skatinti 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją, 

veiksmingai 

naudojant 

mokiniams 

įdomius, 

bendradarbiavimą 

skatinančius 

metodus bei 

mokymo 

priemones ir 

taikant užduotis 

pagal poreikius ir 

gebėjimus. 

40 proc. 5-10 klasėse 

dėstančių mokytojų 

sugebės suskirstyti 

mokinius į grupes pagal 

gebėjimus ir interesus, 

adaptuos ir modifikuos 

ugdymo turinį ir 

pritaikys tokį mokymą, 

kad mokiniai patirtų 

sėkmę. 

70 proc. 5-10, 12 klasėse 

dėstančių mokytojų turi 

susidarę mokinių 

charakteristikas, kuriose 

apibrėžti mokinių 

pomėgiai, individualūs 

poreikiai ir gebėjimai.  

 

80 proc. 5-12 klasėse 

dėstančių mokytojų turės 

susidarę savo mokinių 

charakteristikas, kuriose bus 

apibrėžti mokinių pomėgiai, 

individualūs poreikiai ir 

gebėjimai.  

 

50 proc. 1-10 klasėse 

dirbančių mokytojų 

mokymo būdus, 

metodus, užduotis 

parenka atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi 

stilius. 

80 proc. 1-10, 12 klasėse 

dirbančių mokytojų 

mokymo būdus, metodus, 

užduotis parenka 

atsižvelgdami į mokinių 

mokymosi stilius. 

80 proc. 1-12 klasėse 

dirbančių mokytojų mokymo 

būdus, metodus, užduotis 

parenka atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius. 

10 proc. paralelėse 5-10 30 proc. paralelėse 5-10 ir 20 proc. paralelėse 5-12 
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 klasėse dirbančių 

mokytojų kartu planuoja, 

derina savo ilgalaikius 

planus, kartu rengia 

mokomąją medžiagą, 

derina vertinimą. 

12 klasėse dirbančių 

mokytojų derina ilgalaikius 

planus, 100 proc. tariasi 

dėl vertinimo ir kontrolinių 

darbų derinimo. 

 

klasėse dirbančių mokytojų 

derina savo ilgalaikius planus, 

tariasi dėl vertinimo ir 

kontrolinių darbų derinimo. 

50 proc. 1-10 klasėse 

dirbančių mokytojų 

tinkamai derina 

individualų, grupinį ir 

visos klasės mokymą. 

80 proc. 1-10 ir 12 klasėse 

dirbančių mokytojų 

veiksmingai derina 

individualų, grupinį ir 

visos klasės mokymą. 

75 proc. 1-12 klasėse 

dirbančių mokytojų 

veiksmingai derina 

individualų, grupinį ir visos 

klasės mokymą. 

Organizuoti Mokytojų tarybos posėdžiai „Pamokos sėkmė - tinkamas jos planavimas ir 

organizavimas“, „Veiklos plano įgyvendinimas ir koregavimas“, Metodinės tarybos 

posėdis „Mokytojo ir mokinio santykiai bei lygios galimybės“, pasitarimas „Mokymosi 

bendradarbiaujant galimybės ir būdai įvairių dalykų pamokose“ pastiprino mokytojų 

dalyko turinio planavimo ir tobulinimo,  mokymo(-si) proceso valdymo, mokinio 

pažinimo ir jo pažangos pripažinimo, ugdymo(-si) aplinkų kūrimo mokytojo profesines 

kompetencijas. 

Giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Pamokos kokybė“ tyrimo pristatymas, 

mokytojų savianalizių apibendrinimas, mokyklos administracijos stebėtų pamokų 

apibendrinimas ir išvadų pristatymas leidžia teigti, kad teigiamai kinta mokymo 

nuostatos ir būdai.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Kinta mokymo nuostatos ir būdai“ detalią analizę 

pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

 

30 proc. 5-10 klasių 

mokinių nori ir geba 

bendradarbiauti įvairios 

sudėties ir dydžio 

grupėse kalbų, tiksliųjų 

mokslų ir socialinių 

mokslų  pamokose. 

65 proc. 1-10, 12 klasių 

mokinių nori ir geba 

bendradarbiauti įvairios 

sudėties ir dydžio grupėse  

kalbų, tiksliųjų mokslų, 

socialinių mokslų ir 

gamtos mokslų pamokose. 

75 proc. 1-12 klasių mokinių 

nori ir geba bendradarbiauti 

įvairios sudėties ir dydžio 

grupėse kalbų, tiksliųjų 

mokslų, socialinių mokslų ir 

gamtos mokslų pamokose. 

20 proc. 5-10 klasių 

mokinių padeda vieni 

kitiems mokytis. 

30 proc. 5-10, 12 klasių 

mokinių padeda vieni 

kitiems mokytis. 

50 proc. 5-12 klasių mokinių 

padeda vieni kitiems mokytis 

5-10 klasių mokiniai 

bendradarbiauja 

įgyvendinant projektus 

mokykloje. 

1-10 ir 12 klasių mokiniai 

bendradarbiauja 

įgyvendinant įvairius 

mokykloje vykdomus 

projektus („Kalėdų medis 

pražydo“, „Gelbėkime 

paukštelius nuo baltojo 

bado“, „Trijų lelijų kelias“, 

„Mokinių mokomoji 

bendrovė“ ir kt.). 

5-12 klasių mokiniai 

bendradarbiauja įgyvendinant 

projektus ir sprendžiant 

problemas. 

Mokykloje vykdyta programa „Mokiniai-mokiniams“,  giluminio mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo „Pamokos kokybė“ tyrimo pristatymas, mokytojų savianalizių 

apibendrinimas, mokyklos administracijos stebėtų pamokų apibendrinimas ir išvadų 

pristatymas leidžia teigti, kad mokiniai mokosi tinkamai bendradarbiaudami. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Mokiniai mokosi bendradarbiaudami“ detalią 

analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas 

gerai. 

 

40 proc. 5-10 klasių 

mokytojų savo pamokose 

veiksmingai naudos 

informacines 

komunikacines 

technologijas. 

55 proc. 1-10, 12 klasių 

mokytojų pamokose 

veiksmingai naudoja 

informacines 

komunikacines 

technologijas. 

60 proc. 1-12 klasių mokytojų 

savo pamokose veiksmingai 

naudos informacines 

komunikacines technologijas.  

5-10 klasių mokiniai Dauguma 1-10, 12 klasių 1-12 klasių mokiniai tinkamai 
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tinkamai mokomi ir 

skatinami savarankiškai 

naudotis mokykloje 

esančiais materialiniais ir 

intelektualiniais 

ištekliais. 

mokiniai tinkamai mokomi 

ir skatinami savarankiškai 

naudojasi mokykloje 

esančiais materialiniais ir 

intelektualiniais ištekliais. 

mokomi ir skatinami 

savarankiškai naudotis 

mokykloje esančiais 

materialiniais ir 

intelektualiniais ištekliais. 

50 proc. 1-10 klasių 

mokytojų veiksmingai 

pamokose naudos 

įvairias mokymo 

priemones. 

80 proc. mokytojų 

pamokas organizuoja 

įvairiose edukacinėse 

aplinkose: informaciniame 

centre, mokyklos 

muziejuje, informacinių 

technologijų kabinetuose ir 

kt. organizuojant pamoką 

naudojama interneto 

prieiga, kompiuterinės 

mokomosios programos, 

žodynai, žinynai, plakatai, 

informacijos paieškos 

sistemos. 

90 proc. 1-12 klasių mokytojų  

veiksmingai pamokose naudos 

įvairias mokymo priemones. 

Mokytojų savianalizių apibendrinimas, mokyklos administracijos stebėtų pamokų 

apibendrinimas ir išvadų pristatymas leidžia teigti, kad didėja mokymo priemonių 

naudojimo pamokose veiksmingumas. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Mokymo priemonės pamokose veiksmingai 

naudojamos“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo 

laipsnis vertinamas gerai. 

 

30 proc. 5-10 klasių 

mokytojų formuluoja 

diferencijuotą pamokos 

uždavinį kalbų, 

matematikos, istorijos ir 

gamtos mokslų 

pamokose.  

50 proc. 5-10, 12 klasių 

mokytojų formuluoja 

diferencijuotą pamokos 

uždavinį kalbų, 

matematikos, istorijos ir 

gamtos mokslų pamokose. 

 

75 proc. 5-12 klasių mokytojų 

formuluoja diferencijuotą 

pamokos uždavinį kalbų, 

matematikos, istorijos ir 

gamtos mokslų pamokose. 

40 proc. 3-10 klasių 

mokytojų diferencijuoja 

namų darbų užduotis.  

50 proc. 3-4 klasių, 60 

proc. 5-10 ir 90 proc. 12 

klasių mokytojų 

diferencijuoja namų darbų 

užduotis. 

75 proc. 3-12 klasių mokytojų 

diferencijuoja namų darbų 

užduotis. 

30 proc. 1-10 klasių 

mokytojų veiklas, 

ugdymo turinį ir 

mokymosi tempą 

parenka pagal mokinių 

poreikius ir gebėjimus.   

50 proc. 1-10, 12 klasių 

mokytojų veiklas, ugdymo 

turinį ir mokymosi tempą 

parenka atsižvelgdami į 

mokinių amžių, lytį, 

mokinių poreikius ir 

gebėjimus, mokymosi 

stilius.  

60 proc. 1-12 klasių mokytojų 

veiklas, ugdymo turinį ir 

mokymosi tempą parenka 

pagal mokinių poreikius ir 

gebėjimus.   

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Mokymosi veikla individualizuojama ir 

diferencijuojama“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

 

40 proc. 3-10 klasių 

mokinių sistemingai 

atlieka namų darbus.  

70 proc. 3-10, 12 klasių 

mokinių sistemingai 

atlieka namų darbus. 

75 proc. 3-12 klasių mokinių 

sistemingai atlieka namų 

darbus.  

10 proc. pagerėja 

lankomumas 5-10 

klasėse. 

15 proc. pagerėja 

lankomumas 5-10 klasėse. 

15 proc. pagerėja lankomumas 

5-12 klasėse. 

50 proc. 5-10 klasių 

mokinių yra aktyvūs 

80 proc. 1-10, 12 klasių 

mokinių  yra aktyvūs 

75 proc. 1-12 klasių mokinių  

yra aktyvūs mokymosi 
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mokymosi dalyviai, 

pasitiki savo jėgomis. 

mokymosi dalyviai, 

pasitiki savo jėgomis. 

dalyviai, pasitiki savo 

jėgomis. 

5-10 klasių mokinių mikroklimato tyrimo rezultatai atskleidė, jog daugiau nei 95 proc. 

mokinių mokykloje (klasėje) jaučiasi saugiai, tad klasės mikroklimatas neįtakoja 

mokinių lankomumo problemų. Teikta pagal mokytojams  - parengtas lankstinukas 5 – 

10 kl. auklėtojams „Rekomendacijos teigiamiems klasės mikroklimato pokyčiams“, 

skaityta mokytojams „Kaip padėti mokiniui susigrąžinti mokymosi motyvaciją“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Tinkamai skatinama ir palaikoma mokinių mokymosi 

motyvacija“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo 

laipsnis vertinamas gerai. 

 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią I tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, I tikslo įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 

 

II tikslas Minimalus lauktas  

2012 m. rezultatas 

2012 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 2012 m. 

rezultatas 

Plėtoti ir stiprinti 

tėvų pedagoginio 

švietimo politiką 

mokinių ugdymosi 

rezultatams 

gerinti. 

 

30 proc. mokinių tėvų 

aktyviai dalyvauja Vaiko 

gerovės komisijos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

100 proc. kviestinių 

mokinių tėvų aktyviai 

dalyvavo Vaiko gerovės 

komisijos 

organizuojamuose 

renginiuose, posėdžiuose. 

80 proc. 1 – 4 klasių ir 50 

proc. 5 – 12 klasių mokinių 

tėvų aktyviai dalyvauja Vaiko 

gerovės komisijos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Kiekvienoje klasėje tėvai 

pravedę po pamoką, 

kurioje pasidalinę su 

vaikais savo ypatingais 

sugebėjimais, žiniomis ar 

pateikę specifinių žinių, 

profesinių ypatumų. 

Tėvai pravedę 20 pamokų, 

kuriose pasidalinę su 

vaikais savo ypatingais 

sugebėjimais, žiniomis ar 

pateikę specifinių žinių, 

profesinių ypatumų 

(„Policininkas - tavo 

draugas ir padėjėjas“, „Ar 

lauki laiškų?“, „Sveikata - 

brangiausias turtas“ ir kt.). 

Mokinių tėvai kiekvienoje 

klasėje pravedę po 2 pamokas, 

kuriose pasidalinę su vaikais 

savo ypatingais sugebėjimais, 

žiniomis ar pateikę specifinių 

žinių, profesinių ypatumų. 

1 – 4 klasių mokinių 

tėvai dalyvauja mokyklos 

projektinėje veikloje. 

60 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja projektinėje 

mokyklos veikloje 

(„Sveikatiadoje“, 

integruotame projekte 

„Mūsų Olimpas“, Kalėdų 

projekte, įvairiose 

akcijose) teikia siūlymų. 

1 – 12 klasių mokinių tėvai 

organizuoja ir vykdo 

projektinę veiklą mokykloje. 

40 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja  apskrito stalo 

diskusijose (mokytojai – 

tėvai – vaikai). 

60 proc. tėvų dalyvavo 

apskritojo stalo diskusijose 

„Mokykla ir visuomenės 

lūkesčiai“, „Mokykla be 

patyčių. Ką turi žinoti 

tėvai“, dispute „Bausti 

negalima pasigailėti“. 

65 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja  apskrito stalo 

diskusijose (mokytojai – tėvai 

– vaikai). 

50 proc. tėvų dalyvauja 

konsultacinėse tėvų 

dienose. 

85 proc. tėvų dalyvavo 

konsultacinėse tėvų 

dienose. 

80 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja konsultacinėse tėvų 

dienose. 

30 proc. 1 – 4 klasių 

mokinių tėvų kartu su 

vaikais dalyvauja 

„išvykose – atradimuose“ 

(lanko žymias vietas, 

muziejus, įmones ir t. t) 

75 proc. 1 – 4 klasių 

mokinių tėvų kartu su 

vaikais dalyvavo „išvykose 

– atradimuose“ (keliavo į 

Anykščius, Vilnių, 

Birštoną, Kėdainius, 

Kauną ir jo apylinkes). 

60 proc. 1 – 4 klasių mokinių 

tėvų kartu su vaikais 

dalyvauja tėvų pasiūlytose 

„išvykose – atradimuose“ 

(lanko žymias vietas, 

muziejus, įmones ir t. t) 

Mokyklos specialistai 95 proc. mokinių, turinčių 60 proc. mokinių turinčių 
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glaudžiai 

bendradarbiauja su 

mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, tėvais. 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, tėvų aktyviai 

bendradarbiavo su 

mokyklos specialistais, 

naudojosi ugdomaisiais 

internetiniais žaidimais, 

kurių instrukcijų 

parengimą ir apmokymus 

organizavo mokyklos 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

specialiųjų poreikių tėvų 

aktyviai bendradarbiauja su 

mokyklos specialistais. 

45 proc. tėvų dalyvauja 

vykdomose tėvų 

apklausose, socialiniuose 

tyrimuose. 

75 proc. tėvų dalyvavo 

vykdomose tėvų 

apklausose, socialiniuose 

tyrimuose. 

65 proc. tėvų dalyvauja 

vykdomose tėvų apklausose, 

socialiniuose tyrimuose. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja padėdami 

vaikams mokytis“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

50 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja susitikimuose 

su specialistais 

nusikalstamumo, smurto 

ir kt. prevenciniais 

klausimais. 

75 proc. mokinių tėvų 

aktyviai dalyvavo 

susitikimuose su 

specialistais 

nusikalstamumo, smurto ir 

kt. prevenciniais 

klausimais.  

75 proc. mokinių tėvų aktyviai 

dalyvauja susitikimuose su 

specialistais nusikalstamumo, 

smurto ir kt. prevenciniais 

klausimais. 

30 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja 

organizuojamame tėvų 

švietime vaikų 

sveikatinimo klausimais. 

Daugiau nei 40 proc. 

mokinių tėvų dalyvavo 

organizuojamame tėvų 

švietime vaikų 

sveikatinimo klausimais. 

40 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja organizuojamame 

tėvų švietime vaikų 

sveikatinimo klausimais. 

40 proc. tėvų dalyvauja 

Pedagoginio tėvų 

švietimo darbo grupės 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Daugiau nei 60 proc. tėvų 

dalyvavo Pedagoginio tėvų 

švietimo darbo grupės 

organizuojamuose 

renginiuose. 

60 proc. tėvų dalyvauja 

Pedagoginio tėvų švietimo 

darbo grupės 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Vyksta pedagoginis tėvų 

švietimas mokymosi 

sunkumų turinčių 

mokinių tėvams. 

Pedagoginiame tėvų 

švietime mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių 

tėvams  dalyvavo daugiau 

nei 60 proc. šių mokinių 

tėvų. 

Vyksta pedagoginis tėvų 

švietimas mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių tėvams, 

kuriame dalyvauja 60 proc. 

šių mokinių tėvų. 

Klasių auklėtojai 20 

proc. pedagoginio tėvų 

švietimas vykdo per 

„aktyvius“ tėvų 

susirinkimus (tėvai 

atlieka užduotis, 

susijusias su vaiku, 

šeima, žaidžia žaidimus, 

kurie padeda suprasti 

vaiko padėtį, rašo laiškus 

vaikams...) 

20 proc. 1-4 klasių 

mokinių tėvų pedagoginio 

tėvų švietimo buvo 

vykdoma per „aktyvius“ 

tėvų susirinkimus. 

Klasių auklėtojai 40 proc. 

pedagoginio tėvų švietimas 

vykdo per „aktyvius“ tėvų 

susirinkimus (tėvai atlieka 

užduotis, susijusias su vaiku, 

šeima, žaidžia žaidimus, kurie 

padeda suprasti vaiko padėtį, 

rašo laiškus vaikams...) 

20 proc. tėvų lankosi 

„Internetinėje 

bibliotekoje“ mokyklos 

tinklalapyje. 

Daugiau nei 30 proc. tėvų 

lankėsi „Internetinėje 

bibliotekoje“ mokyklos 

tinklalapyje, siūlo aktualias 

temas straipsniams, 

dalyvauja diskusijose, 

bendradarbiauja su 

30 proc. tėvų lankosi 

„Internetinėje bibliotekoje“ 

mokyklos tinklalapyje, siūlo 

aktualias temas straipsniams, 

dalyvauja diskusijose. 
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mokytojais e-dienyno 

pagalba. 

Vykdomas psichologinis, 

fiziologinis bei 

pedagoginis vaikų tėvų 

prusinimas atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus 

ypatumus, kuriame 

dalyvauja 60 proc. 

mokinių tėvų. 

Mokyklos specialistai 

parengė, kartu su mokinių 

tėvais aptarė informacinius 

lankstinukus „Mokykla be 

patyčių. Ką turi žinoti 

kiekvienas“, 

rekomendacijas „Dėl 

alkoholio bei tabako 

vartojimo ir kontrolės 

mokykloje“.  

45 proc. 5-10 klasių 

mokinių tėvų dalyvavo 

projekte „Grožis nugali 

viską...“ 

Vykdomas psichologinis, 

fiziologinis bei pedagoginis 

vaikų tėvų prusinimas 

atsižvelgiant į mokinių 

amžiaus ypatumus, kuriame 

dalyvauja 80 proc. mokinių 

tėvų. 

Vykdomos individualios 

tėvų konsultacijos 

psichologijos klausimais 

(pagal tėvų poreikius). 

Vyko individualios tėvų 

konsultacijos psichologijos 

klausimais klasės tėvų 

susirinkimų metu vyko 

psichologinis, fiziologinis 

bei pedagoginis vaikų tėvų 

prusinimas, kuriame 

dalyvavo 75 proc. mokinių 

tėvų. 

Vykdomos individualios tėvų 

konsultacijos psichologijos 

klausimais (pagal tėvų 

poreikius). 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Vykdoma nuosekli ir kryptinga tėvų švietimo politika,  

tėvų pedagoginis – psichologinis švietimas jungiamas su praktine jų pagalba mokyklai“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

 

80 proc. 1 – 12 klasių 

mokinių tėvų susipažinę 

su mokykloje atliekamų 

tyrimų išvadomis. 

Atliktas Su mokykloje 

atliekamų tyrimų (pradinių 

klasių mokinių fizinio 

pajėgumo tyrimas pagal 

Eurofit-o testus, „Mokinių 

pažangumo ir 

psichomotorinės reakcijos 

greičio analizė“ tęstinis 

tyrimas, sociologinis 

tyrimas „Olimpinio 

ugdymo įtaka harmoningos 

asmenybės raidai“ ir kt.) 

išvadomis susipažinę 85 

proc. 1 – 4 klasių ir 75 

proc. 5 –10, 12 klasių 

mokinių tėvų. 

100 proc. 1 – 4 klasių ir 80 

proc. 5 – 12 klasių mokinių 

tėvų susipažinę su mokykloje 

atliekamų tyrimų išvadomis. 

30 proc. tėvų domisi 

nuolat teikiama 

atnaujinta informacija 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

65 proc. tėvų domėjosi 

nuolat teikiama atnaujinta 

informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Išleisti 2 informaciniai 

laikraščiai tėvams. 

50 proc. tėvų domisi nuolat 

teikiama atnaujinta 

informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

60 proc. tėvų yra aktyvūs 

E-dienyno vartotojai. 

90 proc. tėvų yra aktyvūs 

E-dienyno vartotojai. 

80 proc. tėvų  yra aktyvūs E-

dienyno vartotojai. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengta ir įgyvendinama tėvų informavimo apie 

mokyklos veiklą sistema“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią II tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, II tikslo įgyvendinimas 
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vertinamas labai gerai.  

 

III Tikslas  Minimalus lauktas 2012 

m. rezultatas 

2012 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 2012 m. 

rezultatas 

Kurti saugią ir 

šiuolaikišką 

ugdymo aplinką, 

atnaujinant 

mokymo bazę bei 

siekiant 

subalansuoto 

finansinių, 

energetinių ir 

materialinių 

išteklių 

vartojimo. 

 

Atnaujinti vadovėlių 

fondai 5-10  klasėms. 

Įsigyta darbui su 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais 

mokiniais reikalingų 

vadovėlių. 

Papildytas sporto 

inventorius, esantis 

sporto salėje. 

 

Atnaujinti vadovėlių 

fondai 2-10  klasėms. 

Įsigyta darbui su 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais 

mokiniais reikalingų 

vadovėlių. 

Nupirkta sporto 

inventoriaus, reikalingo 

pradinių klasių kūno 

kultūros pamokose. 

Papildytas sporto 

inventorius, esantis sporto 

salėje. 

Papildytas sporto 

inventorius, esantis 

gimnastikos salytėje. 

Atnaujinti vadovėlių fondai 2-

10  klasėms. 

Įsigyta darbui su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais reikalingų 

vadovėlių. 

Nupirkta sporto inventoriaus, 

reikalingo pradinių klasių 

kūno kultūros pamokose. 

Papildytas sporto inventorius, 

esantis sporto salėje. 

Papildytas sporto inventorius, 

esantis gimnastikos salytėje. 

Įsigyta iki  2 

kompiuterinių 

mokomųjų programų, 

reikalingų pradinio 

ugdymo programai 

įgyvendinti.  

Įsigyta iki 2 

kompiuterinių 

mokomųjų programų, 

reikalingų pagrindinio 

ugdymo programai 

įgyvendinti. 

Įsigyta 3 kompiuterinės 

mokomosios programos, 

reikalingos pradinio 

ugdymo programai 

įgyvendinti. 

Įsigyta 4 kompiuterinės 

mokomosios programos, 

reikalingos pagrindinio 

ugdymo programai 

įgyvendinti. 

Įsigyta iki 3 kompiuterinių 

mokomųjų programų, 

reikalingų pradinio ugdymo 

programai įgyvendinti. 

Įsigyta iki 5 kompiuterinių 

mokomųjų programų, 

reikalingų pagrindinio 

ugdymo programai 

įgyvendinti. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atnaujintos mokymo priemonės, atsižvelgiant į 

pasikeitusį pradinio, pagrindinio, vidurinio  ugdymo programų turinį“ detalią analizę 

pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai 

gerai. 

 

Atlikti remonto darbai 2 

kabinetuose. 

Pakeistos išorinės durys 

ir I aukšto kabinetų 

durys. 

Atliktas einamasis I 

aukšto remontas. 

 

 

Atliktas einamasis 5 

kabinetų remontas.  

Atliktas einamasis tualetų 

remontas.  

Įrengtas budinčiųjų postas. 

Atnaujintos išorinės durys. 

Atliktas I ir II koridorių 

einamasis remontas. 

III aukšte įrengtos dvi 

vaizdo stebėjimo kameros. 

Atliktas einamasis 4 kabinetų 

remontas.  

Atliktas einamasis tualetų 

remontas.  

Įrengtas budinčiųjų postas. 

Pakeistos išorinės durys ir I 

aukšto kabinetų durys. 

Atliktas koridorių einamasis 

remontas. 

III aukšte įrengtos dvi vaizdo 

stebėjimo kameros. 

Nupirkta naujų baldų 

vienam pradinių klasių 

kabinetui. 

Nupirkta naujų mokyklinių 

baldų į 3 pradinių klasių 

kabinetus. 

Nupirkta naujų mokyklinių 

baldų į 2 pradinių klasių 

kabinetus. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Gerinant higienines aplinkos sąlygas, siekiama 

užtikrinti mokinių saugumą ir sveikatą“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio 

sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

Optimalus klasių 

komplektavimas, 

atsižvelgiant į mokyklos 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėje – 20 ugdytinių. 

1-4 klasėse – vidurkis – 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėje – 15 ugdytinių. 

1-4 klasėse – vidurkis – 22 
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situaciją miesto mokyklų 

tinklo pertvarkos 

kontekste. 

21,4 mokiniai. 

5-8 klasėse – vidurkis – 

24,9 mokiniai. 

9-10 klasėse – vidurkis – 

18,7 mokiniai. 

12 klasėse – vidurkis – 

23,5 mokiniai. 

Nors mokinių skaičiaus 

vidurkis klasėse yra 

mažesnis nei norma, tačiau 

atsižvelgiant į mokyklos 

situaciją miesto mokyklų 

tinklo pertvarkos 

kontekste, jas pavyko 

sukomplektuoti optimaliai 

– mokinio krepšelio lėšų 

darbo užmokesčio fondui 

užteko.  

mokiniai. 

5-8 klasėse – vidurkis – 25 

mokiniai. 

9-10 klasėse – vidurkis – 25 

mokiniai. 

12 klasėse – vidurkis – 25 

mokiniai. 

2012-2013 m. m. 

mokyklos ugdymo plano 

optimizavimas, siekiant 

maksimalaus mokinių 

ugdymosi poreikių 

tenkinimo ir mokinio 

krepšelio lėšų dermės. 

Tarifikuotų valandų 

skaičius vienam klasės 

komplektui mokykloje 

neviršija 50. 

Neformalaus ugdymo 

valandų dalis nuo bendro 

tarifikuotų valandų 

skaičiaus mokykloje 

neviršija 4 proc.  

Mokyklos nuožiūra 

skiriamos valandos 

maksimaliai tenkina 

mokinių ugdymosi 

poreikius.  

Klasių dalijimas į grupes ir 

mokinių skaičius mobilioje 

grupėje optimaliai dera su 

mokyklos biudžete 

numatytomis MK lėšomis. 

To pasekmėje mokinio 

krepšelio lėšų darbo 

užmokesčio fondui užteko. 

Tarifikuotų valandų skaičius 

vienam klasės komplektui 

mokykloje neviršija 50. 

Neformalaus ugdymo valandų 

dalis nuo bendro tarifikuotų 

valandų skaičiaus mokykloje 

neviršija 4 proc.  

Mokyklos nuožiūra skiriamos 

valandos maksimaliai tenkina 

mokinių ugdymosi poreikius.  

Klasių dalijimas į grupes ir 

mokinių skaičius mobilioje 

grupėje optimaliai dera su 

mokyklos biudžete 

numatytomis MK lėšomis. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Pasiektas valstybinių funkcijų vykdymo programos 

lėšų balansas“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią III tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, III tikslo 

įgyvendinimas vertinamas labai gerai.  

 
 

15. Mokyklos  problemos. 

 

Pagrindinės problemos išlieka aktualios kaip ir praėjusiais metais: 

 mokyklos situacija mokyklų pertvarkos kontekste – mažėja mokinių skaičius, dėl įstaigos 

struktūrinio pertvarkymo mažėja mokytojų darbo krūvis, dalį reikia atleisti, todėl 

išeitinėms kompensacijoms skiriama dalis mokinio krepšelio lėšų;  

 avarinė sporto salės stiklo blokelių sienų būklė bei avarinė laiptinių stiklo blokelių sienų 

būklė; 
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 gerinant pastato būklę ir tuo pačiu mokinių mokymosi bei darbuotojų darbo sąlygas būtina 

atlikti vandentiekio-kanalizacijos remonto darbus, atlikti elektros instaliacijos remonto ir 

šviestuvų keitimo darbus, nupirkti maisto tvarkymo įrenginius;  

 šilumos ūkio renovacija, apimanti šilumos punkto rekonstrukciją, šildymo sistemos 

subalansavimą ir vamzdyno izoliavimą; elektros instaliacijos pakeitimas; išorinių sienų ir 

pamatų šiltinimas bei išorės statybinių konstrukcijų remontas; stogo renovacija; durų 

keitimas; 

 mokyklos teritorijos, kuri yra pakankamai didelė, ribojasi su Kauno rajono teritorija, 

aptvėrimo klausimas. 

 

 

 

Direktorė                      _________________                                    ________________ 
                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                                


