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PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
inžinerijos licėjaus direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS
(Įstaigos pavadinimas)
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus paskirtis – įgyvendinti pradinį,
pagrindinį ir vidurinį ugdymą kartu su inžineriniu ugdymu. Licėjus skirtas mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų inžinerijai, siekiantiems įgyvendinti
specialiuosius ugdymo(-si) poreikius mokantis pagal specializuoto ugdymo krypties programas
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas). Mokymo kalba
– lietuvių. Mokymosi formos – grupinio ir (ar) pavienio mokymosi.
2014 m. gegužės 29 d. buvo patvirtinti nauji mokyklos nuostatai ir mokyklai suteiktas Kauno
technologijos universiteto inžinerijos licėjaus vardas. 2014 m. liepos 29 d. registrų centre įregistruotas
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pavadinimas. 2014 m. rugpjūčio 8 d. Švietimo
ir mokslo ministras suteikė teisę įgyvendinti Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymo programų) inžinerinio ugdymo dalį.
2015 m. vasario 2 d. licėjus tapo akredituota gimnazija.
Licėjaus veiklos filosofija bei vidinė kultūra grindžiama demokratijos, pilietiškumo,
teisingumo vertybėmis. Licėjuje realizuojamas bendruomenių vadybos principas, kur sprendimai
priimami atsižvelgiant į daugelio bendruomenės narių interesus. Licėjus unikalus ne tik savo fizinių
erdvių originalumu, bet ir formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklomis. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.
licėjuje įgyvendinama inžinerinio ugdymo programa. Licėjus aktyviai dalyvauja įvairiuose
tarptautiniuose, nacionalinio ir regioninio lygmens projektuose. Licėjus užtikrina bendruomenės
saugumą, siekia tapti atvira, besimokančia organizacija. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su
Lietuvos universitetais, miesto bendrojo ugdymo mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais.
Nuo 2018 m. liepos 2 d. licėjui patikėjimo teise perduotos patalpos adresu Žeimenos 56,
kurios bus pritaikomos 1-4 klasių bendrojo ugdymo ir specializuoto inžinierinio ugdymo programų
įgyvendinimui.
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Nuo 2018 m. liepos 24 d. licėjui patikėjimo teise perduotos patalpos adresu Vaidoto g. 11,
kuriose vykdomos 1-4, 5-8, I-II ir III-IV klasių bendrojo ugdymo ir specializuoto inžinerinio ugdymo
programos.
2018-2019 mokslo metų laikotarpiu, pagal nuomos sutartį, adresu Žeimenos 58 – ugdomi 1
klasių mokiniai.
1. Įstaigos socialinis kontekstas.
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje mokosi 125 mokinių, augančių
daugiavaikėse šeimose, 89 mokiniai, kurių tėvai išsituokę, 38 mokiniai gyvena šeimose, kuriose juos
augina vienišos/-i motinos/ tėvai, 18 mokinių gyvena neformaliose šeimose, 11 mokinių, kurių vienas
iš tėvų turi negalią, 18 mokinių augantys šeimose, kur vienas iš tėvų miręs, 22 mokiniai, augantys
šeimose, kur vienas iš tėvų dirba užsienyje, 2 mokiniams yra paskirta oficiali globa. Nemokamą
maitinamą licėjuje gauna 26 mokiniai.
Elgesio sunkumų turi 30 mokinių, 16 mokinių turi žalingų įpročių, 5 mokiniai su
specialiaisiais poreikiais.
2.

Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir

11–12 klasėse.
Mokinių skaičiaus kitimas
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus

2016 m.
sk.
proc.
1141

+1,4

2017 m.
sk.
proc.
1087

2018 m.
sk.
proc.

-4,9

1595

+46,73

2018 m. liepos 24 d. licėjui patikėjimo teise perduotos patalpos adresu Vaidoto g. 11, kuriose
vykdomos 1-4, 5-8, I-II ir III-IV klasių bendrojo ugdymo ir specializuoto inžinerinio ugdymo
programos, todėl išaugo mokinių skaičius.
2018 m. rugsėjo 1 d. KTU inžinerijos licėjuje mokosi 1595 mokiniai, pastate esančiame
S. Lozoraičio g. 13, mokosi 1055 mokiniai, sukomplektuota 40 klasių komplektų, pastate,
Vaidoto g. 11, mokosi 450 mokinių, sukomplektuoti 22 klasių komplektai.
Vidutinis mokinių skaičius klasėje
Kauno technologijos universiteto inžinerijos
licėjus (S. Lozoraičio g. 13)
Kauno technologijos universiteto inžinerijos
licėjus (Vaidoto g. 11)
Bendras vidurkis

2016 m.

2017 m.

2018 m.

28,5

27,87

26,37
24,54
25,72
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Klasių grupės
Priešm. gr.
norma
faktas
1-4 kl.
norma
faktas
5-8 kl.
norma
faktas
9-10 kl.(I-II g.) norma
faktas
11-12 kl.(III-IV g.) norma
faktas

2016-2017 m. m.
22
25,15
25
30,41
25
29,66
25
29,5

2017-2018 m. m.
22
24,45
25
30,6
25
27
25
28,6

2018-2019 m. m.
22
23,5
25
28
25
24,7
25
25,2

Iš pateiktų lentelių matome, kad bendras vidutinis mokinių skaičius klasėse yra optimalus,
labiausiai sumažėjas mokinių vidurkis yra I-II gimnazijos klasėse, tačiau bendras klasių vidurkis yra
optimalus.
3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.
Pagrindinį išsilavinimą 2016 metais įgijo 80, 2017 metais – 87, o 2018 metais 81 mokinys.
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą moksleivių dalis:

Išklausė pagrindinio ugdymo
programą (sk.)
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
(sk.)
Įgijusiųjų pagrindinį
išsilavinimą proc. nuo
baigusiųjų

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

80

87

81

80

87

81

100

100

100

Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis:

Išklausė vidurinio ugdymo
programą (sk.)
Įgijo vidurinį išsilavinimą (sk.)
Įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą
proc. nuo baigusiųjų

2015-2016 m. m.
24

2016-2017 m. m.
49

2017-2018 m. m.
61

24

49

61

100

100

100
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4.

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis.

Užimtų neformaliajame
ugdyme mokinių procentas
2016-2017 m. m.
92.1%

Užimtų neformaliajame
ugdyme mokinių procentas
2017-2018 m. m.
96,4%

2018-2019
m. m.

2017-2018
m. m.

2016-2017
m. m.

1-4 klasės
Bendras mokinių užimtumo
proc. licėjuje
Bendras mokinių užimtumo
proc. užmokyklinėse
įstaigose
Bendras mokinių užimtumo
proc. licėjuje
Bendras mokinių užimtumo
proc. užmokyklinėse
įstaigose
Bendras mokinių užimtumo
proc. licėjuje
Bendras mokinių užimtumo
proc. užmokyklinėse
įstaigose

Užimtų neformaliajame
ugdyme mokinių procentas
2018-2019 m. m.
97%

5-8 klasės

I-IV gimn.
klasės

74%

78%

88%

59%

46%

57%

96%

98%

90%

61%

48%

58%

98%

98%

93%

62%

49%

60%

2018-2019 m. m. mokinių neformaliojo ugdymo užimtumo procentas yra labai aukštas,
matomas neformalaus ugdymo užimtumo didėjimas, nes per neformalųjį švietimą vykdomas
inžinerijos dėstymas. Licėjuje daugumai inžinerijos pasirenkamųjų dalykų skiriamos neformaliojo
ugdymo valandos. Mokinių užimtumas neformaliajame švietime viršija 95 procentus. Licėjus,
neformalaus ugdymo programoms įgyvendinti apie 60 proc. skiriamų valandų skaičiaus pagal BUP,
skiria inžinerinio turinio programoms.

5.

Mokinių lankomumo duomenys.

Licėjus skiria nuolatinį dėmesį mokinių pamokų lankomumui bei praleistų pamokų apskaitai.
Licėjuje yra įrengta praėjimo kontrolė, kuri yra susieta su elektroniniu dienynu. Mokinių pamokų
lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. KTU inžinerijos licėjus vadovaujasi Kauno
technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo
prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-220.
Remiantis šiame apraše numatytomis poveikio priemonėmis, inicijuojami individualūs pokalbiai su
mokiniais, mokinių tėvais, o situacijai nesikeičiant organizuojami vaiko gerovės komisijos posėdžiai,
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mokinių lankomumo sunkumams spręsti. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos suvestinės
sudaromos už kiekvieną mėnesį, pusmetį ir už visus mokslo metus. Lankomumo suvestinės
pristatomos Mokytojų Tarybos posėdžiuose.
2017-2018

mokslo

metų

mokinių

lankomumo

suvestinės

rezultatai.

5-12

kl.

(2017-2018 m. m.) buvo praleista 60 000 pamokų. Tuo tarpu 2016-2017 m. m., 5-12 kl. viso buvo
praleistos 51782 pamokos. Siekiant efektyvesnės lankomumo kontrolės ne tik vykdoma praėjimo
kontrolės sistema, bet tuo pačiu prie įėjimo budi ir licėjaus mokytojai. Taip pat stiprinamas mokytojų,
tėvų ir mokinių tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti geresnius mokinių ugdymosi
rezultatus bei sistemingai teikiama pedagoginė, socialinė, psichologinė pagalba tėvams, mokytojams
ir mokiniams sprendžiant lankomumo problemas. Bendradarbiaujant su tėvais (tėvų susirinkimų
metu) klasės vadovai nuolatos primena apie lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimą KTU
inžinerijos licėjuje.
6.

Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją,

dalis.
KTU inžinerijos licėjui patikėjimo teise įgijus patalpas adresu Vaidoto g. 11, Kaune,
besimokančių mokinių skaičius ženkliai padidėjo - nuo 1087 iki 1595 (+46,7 proc.). Tai sąlygojo
naujų pedagogų poreikį bei racionalų darbo krūvio jau priimtiems mokytojams, paskirstymą.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos licėjuje dirba 138 mokytojai (+36,6 proc.). Kadangi pastatai
geografiškai yra toli vienas nuo kito, tik 7 mokytojai (5,1 proc.) dirba abiejuose padaliniuose pagal
suderintą tvarkaraštį. Formuojant mokytojų kolektyvą, pedagogų padidėjo (+28,7 proc.).
Licėjaus mokytojų kvalifikacija pakankamai aukšta. Penktadaliu padidėjo mokytojų
metodininkų bei mokytojų ekspertų skaičius - dirba 61 mokytojas metodininkas ir 12 mokytojų
ekspertų. Ženkliai padidėjo (+72 proc.) įgijusių vyresniojo mokytojo kvalifikaciją mokytojų skaičius
- dirba 38 vyresnieji mokytojai.
Licėjaus administracijos nuomone, aukšta mokytojų kvalifikacija padeda siekti geresnės
pamokų kokybės, todėl mokytojai skatinami tobulinti savo dalykines pedagogines kompetencijas. 9
mokytojai (6,5 proc.) išreiškė norą kelti kvalifikaciją.
7.

Žemės panaudos sutartis.

Žemės

panaudos

sutartis:

2017-07-27

Nr.

8SUN-50-(14.8.53).

Įstaigai

perduota

nekilnojamojo turto patikėjimo teisė. Nekilnojamojo turto registre įregistruota (KTU inžinerijos
licėjus, S. Lozoraičio g. 13)
Žemės

panaudos

sutartis:

2018-10-22

Nr.

8SUN-52-(14.8.53).

Įstaigai

perduoto

nekilnojamojo turto patikėjimo teisė. Nekilnojamojo turto registre įregistruota. (KTU inžinerijos
licėjus, Vaidoto g. 11)
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8.

Higienos pasas (yra ar nėra).

Higienos pasas Nr. 9-0891(6) išduotas 2014-11-21 (S. Lozoraičio g. 13).
Higienos pasas Nr. (2-11 14.2.1) LHP-1860 išduotas 2018-06-25 (Vaidoto g. 11).
9. Energijos vartojimo auditas. Nėra

II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-240 patvirtintas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus patyčių
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, kurio pagrindinis tikslas - padėti užtikrinti
sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, licėjuje. Remiantis minėtu
aprašu, KTU inžinerijos licėjuje vykdoma patyčių stebėsena, prevencija ir intervencija. 2017 m.
užregistruoti 7 patyčių atvejai (socialinės, žodinės, fizinės). Skirtingais atvejais, švietimo pagalbos
vaikui specialistai rekomendavo psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams, organizavo vaiko
gerovės komisijos posėdžius, socialiniai pedagogai inicijavo individualius pokalbius su mokiniais ir
jų tėvais, organizuotos klasės valandėlės patyčių prevencijos tema. 2018 m. taip pat užregistruoti 7
patyčių (socialinės, fizinės, žodinės patyčios) atvejai. Patyčioms spręsti inicijuoti individualūs
pokalbiai su mokiniais, mokinių tėvais, pravestos klasės valandėlės, organizuoti vaiko gerovės
komisijos posėdžiai, rekomenduota psichologinė pagalba. Analizuojant patyčių situacijas ir mokinių
elgesį pastebima, kad vieno mokinio netinkamas elgesys nesikeičia. Netinkamam elgesiui šalinti
buvo taikytos šios priemonės: organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdžiai, mokiniui užvesti
mokymosi ir elgesio lapai, siūlyta psichologo pagalba, atliekamas elgesio stebėjimas ir jo aptarimas
su tėvais.
KTU inžinerijos licėjuje 2018 m. sausio 8-10 dienomis vyko Lions Quest programos
„Paauglystės kryžkelės“ seminaras. 2018 m. KTU inžinerijos licėjus įsitraukė į Šeimos santykių
instituto organizuojamus VEIK programos mokymus. 2018 m. KTU inžinerijos licėjus užsiregistravo
į Lions Quest programą „Laikas kartu“.
2016 m. KTU inžinerijos licėjuje įvyko 15 vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu
buvo svarstomi mokinių savijautos mokykloje klausimai: mokymosi bei elgesio sunkumai, sudaryti
švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo gavėjų sąrašai. 2017 m. vyko 49 posėdžiai. 17 susitikimų
buvo skirti mokinių elgesio ir mokymosi sunkumams aptarti. 29 susitikimų metu buvo analizuoti
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mokinių mokymosi, elgesio ir pamokų lankomumo klausimai. 3 susitikimų metu buvo analizuoti
mokinių tarpusavio konfliktai, elektroninių cigarečių ir kito netinkamo elgesio licėjuje klausimai.
2018 m. įvyko 35 posėdžiai, kurių metu buvo analizuojami mokinių elgesio sunkumai, elektroninių
cigarečių klausimai, aptariami pamokų lankomumo ir mokymosi sunkumų, galimų patyčių klausimai.
2016 m. atlikti 1 kl. mokinių savijautos tyrimai ir atlikti 2 mokinių savijautos tyrimai 5-ose
kl. 2017 m. inicijuoti ir organizuoti 4 mokinių savijautos tyrimai ir 2017-11-16 inicijuotas pirmų ir
penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimas. 2018 m. buvo vykdyti 4 mokinių savijautos tyrimai ir
2018-10-15 vykdytas pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimas.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų analizė:
4 klasė
Nepasiekė

Patenkinamas

Aukštesnysis

Pagrindinis

patenkinamo
Metai

2016 2017 2018 2016 2017 2018

2016

2017 2018 2016 2017 2018

Matematika

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

1,4

53,1

40,8

31

42,2

59,2

67,6

Skaitymas

0,0

0,0

0,0

20,6

19,8

19,7

38,1

33,3

31

41,3

46,9

49,3

Rašymas

0,0

0,0

0,0

19,0

17,5

10,1

55,6

50,5

37,7

25,4

32,0

52,2

Pasaulio
pažinimas

0,0

0,0

0,0

4,8

2,1

1,4

53,26 34,0

33,3

41,9

63,9

65,2

Peržvelgiant trijų metų rezultatus stebime, kad mažėja vaikų pasiekiančių patenkinamą
mokymosi pasiekimų lygį ir didėja mokinių pasiekusių aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį.
6 klasė
Nepasiekė

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

patenkinamo
Metai

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Matematika

0,8

0,0

7,3

4,5

39,8

48,3

52,0

46,1

Skaitymas

0,8

0,0

5,6

8,0

64,0

47,1

29,6

44,8

Rašymas

0,8

10,8

28,3

28,7

57,5

47,1

13,4

13,8
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Peržiūrėjus 6 klasių NMPP rezultatus labiausiai reiktų atkreipti dėmesį į rašymą. 2018 m.
pagerėjo skaitymo rezultatai – daugiau procentų mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį, taip pat 2018 m.
daugiau mokinių mokosi matematikos pagrindiniu lygiu.
8 klasė
Nepasiekė

Patenkinamas

Aukštesnysis

Pagrindinis

patenkinamo
Metai

2016 2017 2018 2016 2017 2018

2016

2017 2018 2016 2017 2018

Matematika

1,7

0,6

3,4

24,0

18,3

13,7

42,1

56,8

52,1

32,2

24,3

30,8

Skaitymas

0,0

0,0

1,7

9,0

10,6

17,8

41,0

58,2

36,4

50,0

31,2

44,1

Rašymas

0,8

0,0

13,4

17,7

21,6

24,4

69,4

63,7

45,4

12,1

14,6

16,8

Gamtos
mokslai
Socialiniai
mokslai

0,0

0,0

0,0

5,8

1,8

2,7

63,3

31,7

31,5

30,8

66,5

65,8

0,0

0,0

0,0

4,9

3,6

2,6

57,4

72,6

57,0

37,7

23,8

40,4

Peržvelgus 8 klasių NMPP rezultatu matome, kad labiausiai reikia atkreipti dėmesį į mokinių
rašymą, nes 2018 m. virš 10 procentų mokinių nepasiekė patenkinamo lygio. Matematikoje didžioji
mokinių dalis pasiekia pagrindinį mokymosi lygį.
Licėjus dalyvauja OECD PISA tyrimuose. 2018 tyrimo rezultatų duomenimis matematinis ir
gamtamokslinis raštingumas pagal vietovės tipą yra aukštesnis nei šalies vidurkis:
Mažiausias Didžiausias Vidutinis
rezultatas

rezultatas

rezultatas

(%)

(%)

(%)

Skaitymo gebėjimai

20,5

87,8

65,0

Gamtamokslinis raštingumas

19,5

85,0

57,2

Matematinis raštingumas

29,6

86,4

52,7

Finansinis raštingumas

31,9

78,7

59,6

Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP rezultatų kokybės rodiklis (7-10 balų įvertinimai)
PUPP
Lietuvių kalba

Mokykla 2018 m.
(7-10 balų
įvertinimas)
73%

Mokykla 2017 m.
(7-10 balų
įvertinimas)
77%

Mokykla 2016 m.
(7-10 balų
įvertinimas)
66%

Matematika

43%

63%

38%
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Lyginat licėjaus 2016 ir 2017 m. rezultatus pastebime, kad 2017 m. PUPP lietuvių kalbos ir
matematikos rezultatai pagerėjo. Taip pat licėjaus 2017 m. PUPP mokinių rezultatai lenkia miesto
mokyklų bendrą rezultatą, bet dar šiek tiek atsilieka nuo gimnazijų rezultatų. 2018 m. pastebimas
matematikos PUPP rezultatų pablogėjimas, lietuvių kalbos ir literatūros išlieka panašus.
Valstybinius brandos egzaminus laikė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 m. – 24 mokiniai,
2017 m. – 49, o 2018 m. – 61 mokinys.
Brandos egzaminų rezultatai pateikiami lentelėje:
Egzaminai

2018 m.

2017 m.

2016 m.

36-100

36-100

36-100

Lietuvių kalba ir literatūra

69%

46%

47%

Matematika

57%

63%

33%

Užsienio (anglų) kalba

100%

95%

94%

Užsienio (vokiečių) kalba

100%

Nelaikė

Nelaikė

Istorija

100%

90%

50%

IT

77%

69%

100%

Biologija

100%

100%

50%

Fizika

62%

44%

75%

Chemija

100%

Nelaikė

Nelaikė

Nelaikė

Nelaikė

Nelaikė

Geografija

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus ir pasiekimų lygius pateikiami
lentelėje:
Mokslo
metai
Egzaminas

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

Aukštesniu
lygiu
išlaikyta %

Aukštesniu Pagrindiniu Pagrindiniu Patenkinamu Patenkinamu
lygiu
lygiu
lygiu
lygiu
lygiu
išlaikyta % išlaikyta % išlaikyta % išlaikyta %
išlaikyta %

Lietuvių
kalba ir
literatūra

5,7

5

40

64

51,4

25

Matematika

24,4

23

39

19

36,6

41

Užsienio
(anglų)
kalba
Istorija

42,1

48

52,6

24

5,3

0

21,4

0

42,9

100

42,9

0

IT

0

33

100

44

0

22

Biologija

11

0

89

100

0

0

Fizika

6

0

38

13

56

38

Chemija

0

0

0

3

0

0
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Finansinių lėšų panaudojimas 2018 m.:
Gaunamos 2 proc. gyventojų pajamų rėmimo lėšos, parama iš mokinių tėvų.
Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšų gautą per 2018 metus 6291,12 Eur. Lėšos
panaudotos ugdymo reikmėms ir įvairioms švaros priemonėms įsigyti.
Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos( MK) panaudojimas:
41

Mokymo lėšos

2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.21
2.2.1.1.1.23
2.2.1.1.1.30
2.7.3.1.1.1
3.1.1.3.1.2
3.1.2.1.1.2

5101

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Transporto išlaikymo ir trasporto
paslaugų įsigijimo išlaidos
Kvalifikacijos kėlimas
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Kitos mašinos ir įrenginių įsigijimo
išlaidos
Kompiuterinės programinės įrangos ir
kompiuterinės programinės įrangos
licenzijų įsigijimo išlaidos
Iš viso

2018 m. patikslinta
sąmata

Išleista

1225709,00
375651,48
238,00

1225709,00
375651,48
238,00

9824,25
40117,48

9824,25
40117,48

39801,90
2057,61

39801,90
2057,61

3791,28
5978,00

3791,28
5977,40

12608,00

12542,86

1715777,00

1715711,26

2018 m. patikslinta
sąmata

Išleista

176800,00
54099,06
200,00
4720,30
4379,63

176800,00
54099,06
200,00
4720,30
4379,63

3279,25

3279,25

909,20
68000,77
19750,55

909,20
68000,77
19750,55

10912,36
11775,49

10912,36
11633,45

6569,39
1700,00
2000,00

6569,39
1538,47
1972,30

365096,00

364764,73

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.21
2.2.1.1.1.23
2.2.1.1.1.30.
2.7.2.1.1.2
2.7.3.1.1.1
3.1.1.3.1.2

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymo ir trasporto
paslaugų įsigijimo išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto
išlaidos
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Socialinė parama natūra
Darbdavių socialinė parama pinigais
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo
išlaidos
Iš viso
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Savivaldybės biudžeto lėšos

Bendradarbiavimas su esamais ir potencialiais miestais partneriais vystymas,
skatinant dalijimąsi gerąja praktika ir abipusį pažinimą
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.30.
3.1.1.2.1.2
3.1.1.3.1.2

5101

Materialiojo turto paprastojo remonto
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo
išlaidos
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo
išlaidos
Iš viso

2018 m. patikslinta
sąmata

Išleista

138633,00

136855,19

13478,00

12724,62

195278,00

195276,42

17521,00

17520,80

364910,00

362377,03

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas
2.2.1.1.1.15

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Iš viso

2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.21

2.2.1.1.1.23
2.2.1.1.1.30.

800,00

800,00

800,00

800,00

Išleista

Ryšių paslaugos

27,00

27,00

Kvalifikacijos kėlimas
Kvalifikacijos kėlimas
Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitos mašinos ir įrenginiai

856,32
213,00
2606,70

781,92
213,00
2605,80

5079,69

5079,69

16117,29
24900,00

16117,29
24824,70

2018 m. patikslinta
sąmata

Išleista

19500,00
19500,00

12675,00
12675,00

Iš viso

7201 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma
2.2.1.1.1.1

Išleista

2018 m. patikslinta
sąmata

7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma
2.2.1.1.1.5

2018 m. patikslinta
sąmata

Mitybos išlaidos
Iš viso

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)
P

Šviestuvai
P

Elektros skydinės
P

Elektros instaliacija
P

Kanalizacijos
sistema
P

Vandentiekio
sistema
P

Šildymo sistema
P

Šilumos punktas
P

Įrenginiai
P

Uždaros kabinos
AP

Patalpos
P

Įrenginiai
AP

Patalpos
AP

Grindys
P

Vidaus durys
P

Lubos
P

Vidinės sienos

P

Lauko durys
AP

Langai
AP

Stogas

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)
Šildyma Vandentie
Maisto
s,
kis,
Elektros
ruošima
Tualetai
vėdinim kanalizacij sistema
s
as
a

AP

Išorinės sienos
AP

AP

Pamatai

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę
(S. Lozoraičio g. 13)

Komentarai

Pagrindiniame pastate
atliktas remontas,
reikalingas remontas
aktų ir sporto salėse,
garaže

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK –
atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas paprastasis remontas.
Pastabos:
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos
higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar
rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
Apjungus tyrime dalyvavusių mokyklų raiškos indikatorius buvo gauti bendri mokyklų veiklos efektyvumo charakteristikų įverčiai (žr. 45

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę
(Vaidoto g. 11)

Grindys

P

K

K

P

K

K

K

N
R

P

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Vidaus durys

P

Šildymo sistema

Lubos

P

Šilumos punktas

Vidinės sienos

K

Įrenginiai

Lauko durys

K

Uždaros kabinos

Langai

K

Patalpos

Stogas

K

Įrenginiai

Išorinės sienos

K

Patalpos

Pamatai

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)
Šildyma Vandentie
Maisto
s,
kis,
Elektros
ruošima
Tualetai
vėdinim kanalizacij sistema
s
as
a
Ele
Van Kan
Ele
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K

K

K

K

P
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Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK –
atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas paprastasis remontas.
Pastabos:
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos
higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar
rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
Minimalus lauktas
Įstaigos pasiektas
Maksimalus lauktas
rezultatas
realus rezultatas
rezultatas
1 tikslas- tobulinant ugdymo organizavimą, orientuojantis į individualų mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimą, bendrųjų kompetencijų ugdymą siekti kiekvienam mokiniui sudaryti sąlygas
mokytis pagal jo poreikius.
Tikslas

Sukurtos sąlygos
mokinių
efektyviam
ugdymui(si) pagal
individualius
poreikius.

Licėjuje
mokiniai
jaučiasi saugiai ir
jaukiai,
nejaučia
įtampos. Ne mažiau
negu
70
proc.
mokinių patenkinti
mokyklos
mikroklimatu.
Palankūs mokinių, 75 proc. tėvų mano,
tėvų apie licėjaus kad
mokykla
veiklos
užtikrina jų vaikų
veiksmingumą
saugumą bei gerą
tyrimo rezultatai
mikroklimatą.
Suorganizuoti
1-2
užsiėmimus
pedagoginėmis,
psichologinėmis
ir
kitomis aktualiomis
tėvams,
organizuojama
mokinių, tėvų ir
mokytojų diskusija
veiklos organizavimo
klausimais.
Apie 70 proc.
mokinių dalyvauja
vykstančiuose
renginiuose bei
vykdo psichinės
sveikatos stiprinimo
tarpdisciplinines
veiklas licėjuje ir už
jo ribų.
Organizuojamas ne
mažiau kaip 1
bendras sveikatinimo
renginys.
Mokinių
Apie 50 proc.
asmeninės
mokinių fiksuos savo
pažangos
asmeninę pažangą
stebėjimo,
vertinimo aplankuose
vertinimo modelio ar stebėsenos
plėtojimas
lapuose.

75 proc. mokinių Licėjuje mokiniai jaučiasi
partenkinti
saugiai ir jaukiai. Ne
mikroklimatu.
mažiau negu 80 proc.
mokinių
patenkinti
mokyklos mikroklimatu.

Suorganizuoti
4 80 proc. tėvų mano, kad
užsiėmimai tėvams.
mokykla užtikrina jų vaikų
saugumą
bei
gerą
mikroklimatą.
Suorganizuoti
3-4
užsiėmimus
pedagoginėmis,
psichologinėmis ir kitomis
aktualiomis tėvams, tėvų ir
mokytojų diskusija veiklos
organizavimo klausimais.

70 proc. mokinių
dalyvavo
vykstančiuose
renginiuose bei vykdo
psichinės sveikatos
stiprinimo
tarpdisciplinines
veiklas licėjuje ir už jo
ribų.

Apie 80 proc. mokinių
įsitraukia/organizuoja/vyk
do
psichinės sveikatos
stiprinimo
įvairias
tarpdisciplinines veiklas,
skatinančias
efektyvų
ugdymą(si).
Organizuojamas ne mažiau
kaip
1
bendras
sveikatinimo renginys.

Pagal pamokų
vertinimo protokolus
52 proc. mokinių
fiksuos savo asmeninę
pažangą vertinimo
aplankuose

70 proc. mokinių fiksuos
savo asmeninę pažangą
vertinimo aplankuose ar
stebėsenos lapuose.
Rezultatai analizuojami,
bendradarbiaujant tėvams,
mokytojams ir mokiniams.
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Mokytojų
bendradarbiavimo
tarpusavyje ir su
mokiniais
rezultatais

Vykdoma planinga,
sisteminga, tikslinga
patirties
sklaida
mokymosi
sėkmingumo aspektu,
stebint 1-2 kolegų
pamokas, dalinamasi
gerąja patirtimi su
kolegomis įtraukiant
socialinius
partnerius. 60 proc.
pamokų,
veiklų
individualizuojama
pagal poreikius.

Mokinių NMPP, Atliekami
PUPP ir VBE nacionalinio mokinių
pakilę rezultatai
pasiekimo testai 2, 4,
6, 8 klasėse daugiau 8
proc.
mokinių
pasieks aukštesnįjį
pasiekimų lygį.

65 proc. pamokų,
veiklų
individualizuojama
pagal poreikius.

Vykdomos
planingos,
sistemingos,
tikslingos
diskusijos, konsultacijos
mokymosi sėkmingumo
klausimu,
aptariant
stipriuosius kolegų stebėtų
pamokų
aspektus,
dalinamasi gerąja patirtimi
su kolegomis įtraukiant
socialinius
partnerius.
Atsispindi
aktyvus
mokinių
ir
mokytojų
bendradarbiavimas.
80
proc. pamokų, veiklų
individualizuojama pagal
poreikius.
Atliekant nacionalinio Atliekami
nacionalinio
mokinių
pasiekimo mokinių pasiekimo testai 2
testus:
4, 6, 8 klasėse daugiau 15
4 klasėse
proc. mokinių pasieks
aukštesniuoju lygius
aukštesnįjį pasiekimų lygį.
pasiekė
Matematika – 8,4 proc.
daugiau mokinių;
Skaitymas – 2,4 proc.
daugiau;
Rašymas – 20,8 proc.
daugiau;
Pasaulio pažinimas –
1,3 proc. daugiau;
6 klasėse
aukštesniuoju lygius
pasiekė
Matematika – 6,1 proc.
daugiau mokinių;
Skaitymas – 14,4 proc.
daugiau;
Rašymas – 0,4 proc.
daugiau;
8 klasėse
aukštesniuoju lygius
pasiekė
Matematika – 6,5 proc.
daugiau mokinių;
Skaitymas – 13,1 proc.
daugiau;
Rašymas – 1,8 proc.
daugiau;
Gamtos mokslai – 0,7
proc. sumažėjo;
Socialiniai mokslai –
17 proc. daugiau
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Lietuvių kalbos ir
literatūros
PUPP
rezultatai (nuo 7 iki
10 balų) sieks 50
procentų,
matematikos (nuo 7
iki 10 balų) – 50 proc.
Lietuvių kalbos ir
literatūros
VBE
mokinių
rezultatai
sieks (nuo 36 iki 100
balų) 40 proc. (2017
m. buvo 46 proc.)
Matematikos VBE
(nuo 36 iki 100 balų)
sieks 64 proc. (2017
m. buvo 63 proc.)

Lietuvių kalbos ir Pasieksime lietuvių kalbos
literatūros
PUPP ir
literatūros
PUPP
rezultatai (nuo 7 iki 10 rezultatai (nuo 7 iki 10
balų)
siekia
73 balų) sieks 70 procentų,
procentus,
matematikos (nuo 7 iki 10
matematikos (nuo 7 iki balų) – 70 proc.
10 balų) – 43 proc.
Lietuvių kalbos ir Lietuvių
kalbos
ir
literatūros
VBE literatūros VBE mokinių
mokinių
rezultatai rezultatai sieks (nuo 36 iki
sieks (nuo 36 iki 100 100 balų) 50 proc. (2017 m.
balų) 69 procentus. buvo
46
proc.)
(2017 m. buvo 46 Matematikos VBE (nuo 36
proc.)
Matematikos iki 100 balų) sieks 65 proc.
VBE (nuo 36 iki 100 (2017 m. buvo 63 proc.)
balų) sieks 57 proc.
(2017 m. buvo 63
proc.)
Komentaras (priežastys ar aplinkybės, dėl kurių nepavyko pasiekti numatytų rezultatų. Vertinamas
veiklos rezultatų įgyvendinimo laipsnis, kuris privalo derėti su Kauno miesto savivaldybės
strateginio plano rodikliais)
NMPP minimalius pasiekimus pavyko įgyvendinti tik 50 procentų, kadangi licėjaus NMPP
rezultatai ir taip yra aukšti, viršija Lietuvos lygį. matome, kad ir taip nemažus 2017 m. mokinių
pasiekimus vis geriname. 2019 m. reikia daugiau dėmesio skirti gamtos mokslams, rašymo
pasiekimams gerinti.
Minimalus lauktas
Įstaigos pasiektas
Maksimalus lauktas
rezultatas
realus rezultatas
rezultatas
2 tikslas – plėtojant partnerystę su Lietuvos ir užsienio partneriais tobulinti kryptingą
gabių vaikų ugdymo ir karjeros planavimo sistemos modelius.
Inicijuoti ir
Tobulinama
Naudojamos
Kartu su partneriais
vykdomi
inžinerinio dalyko
priemonės pagamintos parengti
STEAM
tarptautiniai
ugdymo mokytojų
projektuose, įvesti
moduliai mokiniams ir
projektai.
kvalifikacija, mokinių STEAM moduliai.
metodinės priemonės
inžineriniai gebėjimai
mokytojams.
vykdant projektines
Patobulintos mokytojų
veiklas. Veikloje
kompetencijos.
dalyvauja ne mažiau
Apmokyti
2-3
nei 150 mokinių
mokytojai dirbti su
parengtais moduliais,
pasisemta tarptautinė
patirtis.
Veikloje
dalyvauja ne mažiau
nei 200 mokinių.
Iki 50 proc. pagerinti
IT
naudojimą
pamokose.
Sistemingas gabių
Plėtojama partnerystę Dauguma mokinių
Realizuojama
(ir itin gabių)
su įvairiais
įtraukti į kultūrinę,
bendradarbiavimo
socialiniais partneriais pažintinę veiklą,
iniciatyvos
veiklų
Tikslas
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mokinių
ugdymas(is).

Kryptinga mokinių
ugdymo karjerai
veikla.

inžinerinių (STEAM)
dalykų srityse.
Vykdomi projektai,
dalinamasi gerąja
patirtimi su licėjaus,
KTU, STEAM
mokyklų
bendruomenėmis bei
užsienio partneriais.
50 proc. kultūrinių
pažintinių, pažintinių
licėjaus
tarpdisciplininių
inžinerinių veiklų.
Patobulinta mokinių
karjeros
planavimo
gebėjimų
ugdymo
sistema, integruojanti
formaliojo
ir
neformaliojo švietimo
veiklas.
80 proc. mokinių
įsitraukia ir dalyvauja
ugdymo
karjerai
veiklose, siekia atrasti
savo
karjeros
ir
ugdymo(si)
tikslus,
skatinančius
siekti
aukštų rezultatų.

orientuotą į
tarpdisciplininį

sistema,
inžinerijos
(STEAM)
partnerystė su įvairiais
socialiniais partneriais
orientuota į gabių
mokinių ugdymą(si);
įtraukiant ne mažiau
negu 70 proc. mokinių
į kultūrinę, pažintinę
veiklą, orientuotą į
tarpdisciplininį
inžinerinio ugdymo
įgyvendinimą.

Daugumai
mokinių Įgyvendinama
naudingos
karjeros sisteminga mokinių
planavimo programos, karjeros planavimo
jie tęsia pasirinktą gebėjimų ugdymo
kryptį.
sistema, integruojanti
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veiklas.
90 proc. mokinių
aktyviai įsitraukia į
ugdymo
karjerai
veiklas, siekia atrasti
savo
karjeros
ir
ugdymo(si)
tikslus,
yra
motyvuoti
siekdami
aukštų
rezultatų ir karjeros
tikslų.
Komentaras (priežastys ar aplinkybės, dėl kurių nepavyko pasiekti numatytų rezultatų.
Vertinamas veiklos rezultatų įgyvendinimo laipsnis, kuris privalo derėti su Kauno miesto
savivaldybės strateginio plano rodikliais)
Minimalus lauktas
Įstaigos pasiektas
Maksimalus lauktas
rezultatas
realus rezultatas
rezultatas
3 tikslas – Tęsti inžinerinių (STEAM) dalykų ugdymui skirtų patalpų laboratorijų ir kitų
erdvių įrengimą ir atnaujinimą.
Tikslas

Įrengtos modernios
licėjaus ugdymo
kryptį atitinkančios
ugdymo(si)
poreikius patalpos.

Pagrindinio licėjaus
pastato
renovacija.
Pastatas atitinka C
energetinės
būklės
kategorija.
Daugiafunkciniai
centrai papildyti nauja
įranga, licėjaus 4
aukšte ir technologijų
kabinete 1 aukšte

Dalies patalpų
pritaikymas
modernizuotam
mokymuisi. Iš dalie
tikslas įgyvendintas.

Pagrindinio licėjaus
pastato
renovacija.
Pastatas atitinka C
kategorija.
Gautos
lėšos iš europinių bei
savivaldybės
programų mokymosi
bazės atnaujinimui.
Licėjaus 4 aukšte ir
technologijų kabinete
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įrengiamos kūrybinės
erdvės, laboratorijos ir
specializuoti
–
daugiafunkciniai
kabinetai.
Sporto
aikštynų atnaujinimo
techninio
projekto
parengimas.

1 aukšte įrengiamos
kūrybinės
erdvės,
laboratorijos
ir
specializuoti
–
daugiafunkciniai
kabinetai.
Pabaigtas
pirmo
aukšto
koridoriaus
remontas.
Sporto
aikštynų
atnaujinimo techninio
projekto parengimas ir
dalies sporto aikštynų
atnaujinimo
darbų
įvykdymas.
Komentaras (priežastys ar aplinkybės, dėl kurių nepavyko pasiekti numatytų rezultatų.
Vertinamas veiklos rezultatų įgyvendinimo laipsnis, kuris privalo derėti su Kauno miesto
savivaldybės strateginio plano rodikliais)
Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai

Trūkumai

4.1.1. Veiklos
kryptingumas.
2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu.
3.2.1. Mokymasis ne
mokykloje.

1.2.1 Mokinių pasiekimai ir
pažanga. Optimalumas.
2.4.2. Mokinių įsivertinimas.
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka.
Ergonomiškumas.

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai
2.4.2. Mokinių įsivertinimas.
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka.
Ergonomiškumas.
1.1.1. Asmenybės tapsmas.
Socialumas.
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Giluminio įsivertinimo išvados
Buvo atliktas veiklos įsivertinimas keliais būdais:
Dokumentų analizė,
Tikslinių grupių pokalbiai ir strateginio plano SSGG analizė,
Mokytojų pamokų vertinimo analizė.
Aukščiausi rodikliai:
Veiklos kryptingumas – 74 proc. mokytojų įvertino teigiamai.
Ugdymas mokyklos gyvenimu – mokinių praktikos vertinimas 88 proc. gerai, 79 proc. mokytojų
gerai arba labai gerai.
Mokymasis ne mokykloje – dauguma tėvų ir gimnazinių klasių mokinių vertina puikiai.
Žemiausi rodikliai:
Mokinių pasiekimai ir pažanga. Optimalumas - mokinių pasiekimų analizė, nežymus PUPP ir
VBE matematikos pasiekimų rodiklis.
Mokinių įsivertinimas – iš pamokų vertinimo protokolų, dalis mokinių negeba tinkamai fiksuoti
asmeninę mokinių pažangą.
Pastatas ir jo aplinka. Ergonomiškumas. – vertinant ženkliai augantį mokinių kiekį, akivaizdus
patalpų trūkumas ugdomajai veiklai plėsti.
Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai ir išvados:
Pasirinkti žemiausių verčių rodikliai bei gerą emocinę aplinką kuriančios bendruomenės kryptis
siekiant užtikrinti saugios aplinkos kūrimą.

III SKYRIUS
2019. METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Vadovaujantis KTU inžinerijos licėjaus veiklos įsivertinimo, vidaus audito ir kitų institucijų
išvadomis, licėjaus bendruomenės susitarimais ir įgyvendinant licėjaus 2019-2022 metų strateginį planą,
įvertinę materialinius ir žmogiškuosius išteklius, iškėlėme du licėjaus veiklos tikslus.
Plėtojant tarpdisciplininio bendrojo ir inžinerinio ugdymo modelį, patobulinti individualios
mokinio pažangos vertinimo sistemą. 2019 m. sieksime tobulinanti individualios mokinio pažangos
vertinimo sistemą. Tikslui pasiekti bus racionaliai panaudotos mokinio krepšelio lėšos, spec. lėšos ir
paramos lėšos.
Įgyvendinant tikslą kurti ir tobulinti dinamišką, atvirą, funkcionalią ir saugią aplinką,
suteikiančią galimybę asmens ugdymo(si) sėkmei, bus siekiama toliau gerinti mokymosi sąlygas ir
infrastruktūrą licėjaus pastatuose. Planuojama, kad patalpos esančios pastate Lozoraičio g. 13, bus
rekonstruotas ir įsigyta nauja moderni įranga ketvirtajame aukšte bei technologijų kabinete pirmajame
aukšte (iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr.09.1.-CPVA-R-724-21-002 „Žaliakalnio
bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinat paslaugų efektyvumą“). Projektui numatyta 565319,Eur. Taip pat planuojama, pritaikyti pradiniam ugdymui dalį patalpų pastate esančiame Žeimenos g. 56.
Šių patalpų pritaikymui numatyta 90000,-Eur. Patalpose esančiose Vaidoto g. 11 numatytas pastato
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fasado remontas bei lauko poilsio zonų įrengimas. Numatyta ~900000,-Eur. (pastaba: darbus vykdo
savivaldybės statybos skyrius). Šio pastato vidaus erdvių atnaujinimui numatyta 30000,-Eur.

IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – plėtojant tarpdisciplininio bendrojo ir inžinerinio ugdymo modelį, patobulinti
individualios mokinio pažangos vertinimo sistemą.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Licėjaus mokinių pasirenkamųjų Mokinių pasirenkamųjų dalykų
Mokinių pasirenkamųjų
dalykų/modulių (bendrojo ir
poreikiai tenkinami 60 proc.
dalykų poreikiai tenkinami
inžinerinio ugdymo), inžinerinės Mokinių praktikos poreikių
75 proc.
praktikos poreikių tenkinimas.
tenkinimas 80 proc.
Mokinių praktikos
poreikių tenkinimas 92
proc.
Bendrų veiklų su socialiniais
Įvykdytos visos numatytos veiklos 63 proc. projekto dalyvių
partneriais sėkmingas
ir įsipareigojimai.
puikiai įvertins
įgyvendinimas.
tarptautinio projekto
veiklas.
Patobulinta mokinio asmeninės
50 proc. mokytojų pamokose
72 proc. mokytojų
pažangos į(si)vertinimo sistema. fiksuoja kiekvieno mokinio
pamokose fiksuoja
Mokytojai pamokose naudoja
asmeninę pažangą.
kiekvieno mokinio
įvairius vertinimo būdus ir
asmeninę pažangą.
fiksuoja kiekvieno mokinio
asmeninę pažangą.

Priemonės
Eil.
Priemonės
Atsakingi
Nr.
pavadinimas
vykdytojai
1.
Plėtojant
A. Plungienė,
partnerystę su
V. Kiaunytė
įvairiais
socialiniais
partneriais
inžinerinių
(STEAM) dalykų
srityse vykdyti ir
įgyvendinti
tarptautinius
projektus:
ERASMUS+KA2
projektus:
PROBOT
Nr.
2017-1-PL01KA201-038777.

Socialiniai Įvykdymo
Ištekliai
partneriai
terminas
VšĮ
Gruodis
ES lėšos
„Robotikos
mokykla“

Pastabos
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2.

3.

4

5.

„How to raise an
inventor.
Technolgy and
engineering
learning material
for schools“ Nr.
2017-1-LT01KA201-035284.
Mokinių
ugdymosi
inžinerinių
poreikių tyrimo
vykdymas,
poreikių
stebėsena
(analizė,
aptarimas,
tenkinimas).

Naudojama,
vertinama ir
tobulinama
ugdymo procese
asmeninė
mokinio pažanga.
Metodikos
praktinis
seminaras.
Inicijuoti ir
vykdyti
inžinerijos,
STEAM dalykų,
tarpdalykinius
projektus,
ugdomasias
veiklas.
Kurti ir plėtoti
licėjaus kultūrą,
tarpdalykinius
ryšius,
įgyvendinant
projektines
veiklas.
Pažangumo
pokyčių
stebėjimas ir
analizė.

Gruodis

Žmogiški
ištekliai

Lapkritis

Žmogiškieji
ištekliai.

Gruodis

Žmogiški
ištekliai

D. Zalepūgienė,
R.
Kazakevičius,
A. Plungienė,
T. Erbrėderis,
A. Sužiedėlis,
J. Marmienė

Gruodis

Paramos
lėšos

G. Kubilienė,
R.
Kazakevičius,
D. Zalepūgienė,
D. Žekevičienė,
L. Raisanen.

Gruodis

Žmogiški
ištekliai

Direktoriaus
KTU
pavaduotojai
ugdymui,
A. Plungienė,
L. Raisanen
D.
Zigmantaitė,
E.
Kačerginskytė,
E. Mockaitytė,
inžinerinio
ugdymo
mokytojai.
Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui pagal
kuruojamas
metodines
grupes.

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui pagal
kuruojamas
metodikos
grupes.
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2 tikslas – aplinkų modernizavimas, saugumo ir mikroklimato rodiklių pagerinimas asmens
ugdymosi sėkmei užtikrinti.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Suaugusių ir
mokinių sėkmingas
įsitraukimas į mediatorių
veiklą.

Įsitrauks 2 suaugę ir 5 mokiniai į
mediatorių mokymus.

Mokytojų dalinsis praktiniais
pažangą ir gerus santykius
skatinančiais metodais.
Patyčių atvejų sumažėjimas.

Pranešimų, atvirų pamokų ir kitų
veiklų skaičius 10

Rekonstruotas ir įrengtas 4 a. ir
technologijų kabinetas ir
įsigyta įranga efektyvesniam
inžinerinio ugdymo
įgyvendinimui (Lozoraičio g.
13), įrengta ir pritaikyta
ugdymui dalis patalpų
(Žeimenos g. 56), fizinių
erdvių estetinis pritaikymas
ugdymo organizavimui
(Vaidoto g. 11).
Inovatyvių priemonių
naudojimas ir teigiamas
mokinių įvertinimas.

70 proc. įsisavinamos projekto ir
savivaldybės lėšos.

Patyčių atvejų nedaugės.

20 proc. mokinių naudojasi
priemonėmis.
40 proc. mokinių teigiamai
įvertins naudojamus produktus.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Įsitrauks 4 suaugę ir 10
mokiniai į mediatorių
mokymus.
Pranešimų, atvirų
pamokų ir kitų veiklų
skaičius 17
Patyčių atvejų
sumažėjimas. 5 proc.
100 proc. įsisavinamos
projekto ir savivaldybės
lėšos.

32 proc. mokinių
naudojasi priemonėmis.
63 proc. mokinių
teigiamai įvertins
naudojamus produktus.

Priemonės
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
1.
Mokinių
mediatorių
klubas.
(MMK)
2.
Kryptingo
licėjaus vidinių
mokymų
įvairiuose
komandose
organizavimas
ir vykdymas.

Atsakingi
vykdytojai
D.
Zalepūgienė,
D.
Mikaliūnas.
A.
Plungienė,
D.
Zalepūgienė

Socialiniai
Įvykdymo
Ištekliai
partneriai
terminas
Kvalifikacijos Gruodis
MK lėšos
centrai.

Kvalifikacijos Gruodis
centrai.

MK lėšos

Pastabos
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6.

7.

8.

Socialinį
sąmoningumą
lavinamosios
veiklos pagal
KTU
inžinerijos
licėjaus
nuosekliąją ir
ilgalaikę
socialines ir
emocines
kompetencijas
ugdančią
prevencinę
programą.

VGK,

Tarptautinių
projektų metu
sukurtų
intelektinių
produktų ir
priemonių
naudojimas.

A.
Plungienė,

Licėjaus
mokymosi
aplinkų
gerinimas
įsisavinant ES
ir savivaldybės
lėšas.

Pavaduoja
ugdymui D.
Zalepūgiene

Gruodis.

MK,
paramos
lėšos.

Gruodis

MK lėšos

Gruodis

ES,

Nepilnamečių
reikalų
inspekcija.
Šilo,
Panemunės
pradinės
mokyklos.
Šeimos
santykių
institutas.

Projektų
partneriai.

V. Kiaunytė,
R.
Koncevičius.
Inžinerijos
mokytojai.
Direktorius,
E. Bakanaitė,
A.
Alkevičius,

N.
4 aukšto ir
Gončiarova,
technologijų
kabineto 1
aukšte
rekonstrukcijos
vykdymas.
(Lozoraičio g.
13)
Dalies pastato
(Žeimenos g.
56)
pritaikymas
ugdymui.

Panemunės
senelių
namai,
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Dalies 1 aukšto
koridoriaus
(sienos ir
lubos)
remontas,
berniukų
tualeto 2
aukšte
įrengimas,
sporto salės
remontas,
mokyklos
stogo remontas
ir fasado
šiltinimas.
9.

Licėjaus
bendruomenę
suburiantys
projektai:
Lietuvos šaulių
sąjungos
metams
paminėti,
sporto ir
sveikos
gyvensenos
diena.
Rožinio
kaspino žygis.
Panemunės
praeities
pėdsekiai
(Panemunei
460 metų)

VGK
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Zalepūgienė
J.
Farmonikaitė

Lietuvos
šaulių
sąjunga,

Birželis

Panemunės
biblioteka,
seniūnija.

Spalis

Gruodis

Paramos
lėšos.
Žmogiški
ištekliai.
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V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir
informuoja
Licėjaus direktorius
D. Žvirdauskas

Įsivertinimo grupė

Kam atsiskaitoma, kas
Atsiskaitymo ir
informuojamas
informavimo forma
Savininko teise
Veiklos ataskaita
įgyvendinančiai institucijai
Mokytojų tarybai
Ataskaita apie veiklos
plano vykdymo
rezultatus.

Įvykdymo
terminas
Vasaris

Licėjaus tarybai

Atsiskaitymas „Dėl
paramos 2 proc. lėšų
panaudojimo, MK ir
specialiųjų lėšų“.

Gruodis

Mokinių tėvams bendrųjų
susirinkimų metu

Vaizdiniai ir žodiniai
pranešimai

Kovas, spalis

Licėjaus tarybai

Informacija raštu,
vaizdinis pranešimas
Tyrimų rezultatai,
išvados.
Vaizdiniai ir žodiniai
pranešimai apie
ugdymo proceso
organizavimą, pamokos
tobulinimo rezultatus,
ugdomosios priežiūros
išvadas
Ataskaita „2018-2019
mokslo metų veiklos
rezultatai pažangumo ir
lankomumo kokybės
pokytis.
VBE, MBE ir PUPP
rezultatų aptarimas.
Pasiruošimas
2019/2020 mokslo
metams
Ataskaita „Inžinerinių
ugdymo(si) poreikių
tenkinimo tyrimas“

Gruodis

Mokytojų tarybai
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui:
A. Plungienė,
G. Kubilienė,
D. Zalepūgienė,
D. Žekevičienė,
R. Kazakevičius,
V. Kiaunytė,
D. Zigmantaitė,
N. Gončiarova

Licėjaus direktoriui

Mokytojų tarybai

Gruodis

Birželis, gruodis

Rugpjūtis
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Ataskaita „Plačiojo
įsivertinimo analizė“

Birželis

Ataskaita „Giluminio
įsivertinimo analizė“
.
Žodinis pranešimas

Lapkritis

Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo anketos

Gruodis

Metodinių grupių
metinės veiklos
ataskaitos.

Gruodis

Direktoriaus
pavaduotojams ugdymui

Metodinių grupių
veiklos ataskaitos.

Gruodis

Mokytojų metodinei
tarybai

Ataskaita
„Individualios mokinio
pažangos stebėjimo
analizė“

Birželis

Neformaliojo švietimo
būrelių vadovai

Kuruojančiam
pavaduotojui

Renginiai, metodinių
grupių metinės veiklos
ataskaitos

Gruodis
Gegužė

Socialiniai pedagogai
N. Gončiarova,
D. Mikaliūnas,
J. Kniukštienė.

Direktoriui,
kuruojančiam
pavaduotojui

Savianalizė
Ataskaitos apie
prevencinių programų
vykdymą

Birželis
Gruodis

Bibliotekos vedėjos
I. Meškauskienė,
I. Čekauskienė.

Direktoriui,
kuruojančiam
pavaduotojui

Ataskaita raštu

Birželis
Gruodis

Psichologės
E. Kačerginskytė,
E. Mockaitytė.
Logopedės ir
specialiosios pedagogės
L. Drukteinienė,
G. Grinienė

Direktoriui

Savianalizė

Gruodis

Vaiko gerovės komisijai

Savianalizė

Rugpjūtis
Gruodis

Direktoriaus
pavaduotojai
ūkio reikalams
E. Bakanaitė,
A. Alkevičius.

Direktoriui

Mokytojai

Direktoriaus
pavaduotojams ugdymui
(pagal kuruojamą sritį)

Mokytojų metodinių
grupių nariai

Kas ketvirtį

Plano įgyvendinimo tarpinių ir galutinių rezultatų, tikslų įgyvendinimo analizė, privalumų bei
trūkumų išryškinimas, pokyčių nustatymas, galimybių bei prioritetų numatymas bus atliekamas
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Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių būrelių posėdžiuose mokslo metų eigoje bei atliekant licėjaus
veiklos kokybės įsivertinimą. Licėjaus veiklos rezultatus nuolat informuojama internetinėje svetainėje
adresu http://inzinerijoslicejus.ktu.edu/dokumentai

Direktorius

Dainius Žvirdauskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danguolė Zalepūgienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aritonė Plungienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gitana Kubilienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danguolė Žekevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Ramūnas Kazakevičius

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Edita Bakanaitė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Arūnas Alkevičius

Raštvedė

Laura Rapalienė

Socialinė pedagogė

Natalja Gončiarova

Psichologė

Eva Kačerginskytė

PRITARTA
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus
tarybos 2018 m. gruodžio 12 d.
posėdžio protokolu Nr. 2

