
PATVIRTINTA

Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjaus direktoriaus

2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-110

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų 

/ įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, 

įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)

10
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 

papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.)
95,08

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.) 95,81

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius 

(žm. sk.) 10

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (vnt.)

0,114

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                               

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavadutoja 

ugdymui

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

4,97

Kristina Gelažnikienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                             

Tomas Urbonas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

I. Personalo valdymas. 

1. Ugdomojo vadovavimo įgyvendinimas:

1.1. organizuoti profesinio perdegimo nustatymo tyrimą. 

1.2. Individualūs pokalbiai su personalu. 

2. Pagalbos specialistų valdomi procesai: 

2.1. organizuoti streso valdymo ir atsparumo didinimo strategijų sklaidą 

pasitelkiant vidinius resursus. 

2.2. Organizuoti laiko planavimo mokymus pasitelkiant vidinius resursus. 

3. Personalo valdymo efektyvinimas: 

3.1. licėjaus personalo valdymo sistemos išplėstas įrankių pritaikymas 

personalo valdymo poreikiams tenkinti.                 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS

       

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

566640,00 (524440,00 (5101), 42200,00 (7101) lėšos)

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio 

„Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI



II. Kvalifikacijos tobulinimas: 

1. Atliktas pedagogų lankytų kvalifikacijos kursų vertinimas.

2. Atliktas pedagoginės sklaidos licėjuje ir už licėjaus ribų vertinimas.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

78

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymu,                                      

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                       

Aritonė Pungienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                           

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.) 7,45

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

24833,11

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) 120750
Laura Rapalienė, administratorė

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis 

nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) ** 96

Laura Rapalienė, administratorė

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)
98

Laura Rapalienė, administratorė

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 

įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (eurai)
0

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

30,2

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Laura Rapalienė, administratorė

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

89,5

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

1,2

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Laura Rapalienė, administratorė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m) 17

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Laura Rapalienė, administratorė

FINANSAI

I. Gautos lėšos:

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo 

sistemą.                                                                                                           

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių 

išteklių šaltinių.                                                                                

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.

II. Išlaidos:

1. Užtikrinamas racionalus finansinių išteklių panaudojimas.

1.1. parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas (esant 

poreikiui).

3. Parengtas metinis viešųjų pirkimų planas:

3.1. vedama viešųjų pirkimų apskaita.

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1. Tikslingai naudojamas turtas.

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 

lyginamoji analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai metų pabaigoje dėl racionalesnio išteklių 

naudojimo.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.

2.1. sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių 

sunaudojimą, sąnaudas.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą:

3.1. atlikta patalpų apžiūra.

TURTAS



II. Kilnojamo turto valdymas Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai) 2704,74

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

360

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                        

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                               

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  

skaičiaus kaita įstaigoje (žm. sk.)

-24

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                         

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                      

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse,  

skaičius (žm. sk.)

830

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                       

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                                 

Neringa Jasaitienė, raštvedė

5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje (žm. sk.)

20

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                               

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                                  

Danguolė Zigmantaitė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                               

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Bendras mokinių, besimokančių 9-10 (I-II 

gimnazijos) klasėse, skaičius  (žm. sk.)
275

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                                       

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Mokinių, besimokančių 11-12 (III-IV gimnazijos)  

klasėse, dalis (proc.)

13

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                                       

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

I-II gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita 

įstaigoje (žm. sk.)

10

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                             

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

III-IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus kaita 

įstaigoje  (žm. sk.)

5

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                             

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

I.  Pagrindinio (9-10, I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio  ugdymo 

organizavimas: 

1. Gerėjantys PUPP, brandos egzaminų pasiekimai:

1.1. abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą 

nuo 36 iki 100 balų, dalis nuo bendro pasirinkusiųjų egzaminą skaičiaus 

padidės.

1.2. Mokinių, išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 

7-10 balais, dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus padidės.

2. Licėjaus mokinių pasirenkiamųjų dalykų/modulių (bendrojo ir inžinerinio 

ugdymo), inžinerinės praktikos poreikių tenkinimas.

3. Orientuota mokiniui konsultavimo sistema: 

3.1. konsultacijų poreikio ir konsultacijų efektyvumo tyrimas.

3.2. Mokiniams užtikrinama dalykinė pagalba.  

4. Karjeros planavimas:

4.1. renginių ir konsultacijų karjeros klausimais organizavimas ir vykdymas.

4.2. III gimnazijos klasių mokinių inžinerinės praktikos organizavimas.      

4.3. Renginių organzavimas su įvairiais specialistais.                                     

4.4. Organizuojama mandatinės komisijos veikla visiems II gimnazijos klasių 

mokiniams.                                                                                            

4.5. Nustatomos II gimnazijos klasių mokinių mokymosi kryptys ir sritys. 

I. Pradinio ugdymo organizavimas:

1. Pradinio ugdymo mokytojų dalyvavimas Teachers Lead Tech programos 

mokymuose. 

I.  Pagrindinio (5-8 klasės) ugdymo organizavimas:                                        

1. Mokinių dalyvavimas pilotiniuose Nacionalinės švietimo agentūros 

testavimuose:                                                                                                   

1.1. rezultatai panaudojami mokinių ugdymo(si) poreikių nustatymui.           

1.2. Pagerėję mokinių skaitmeninio raštingumo, testų atlikimo įgūdžiai.

2. Gamtos mokslų ir matematikos ugdymo pamokų patrauklumo ir  žinių 

kokybės pokytis:                                                                                             

2.1. taikomos novatyvios mokymo(si) priemonės ir metodai pamokose.      

2.2. Gamtos mokytojai pamokose naudoja patirtines STEAM renginiuose 

įgytas kompetencijas. 

2.3. Mokiniai teorinius įgūdžius pritaiko praktinėse veiklose.   

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis,  pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos) klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas)



Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

1100

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                      

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą 

ir padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)
99

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                         

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymuiMokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  

rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio 

ugdymo programoje,  dalis (proc.) 17

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                         

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, 

skaitymo, rašymo, gamtos mokslų pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, dalis (proc.) 70

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                       

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                        

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Mokinių, besimokančių 9-10 (I-II gimnazijos) ir 11-

12 (III-IV  gimnazijos) klasėse  ir pasiekusių 

teigiamų mokymosi rezultatų, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

92

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje ir turinčių teigiamus 

įvertinimus, dalis (proc.) 91

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   

Sėkmingai baigusių pagrindinio ugdymo programą 

mokinių dalis (proc.)
100

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   

Sėkmingai išlaikiusių atskirų mokomųjų dalykų 

brandos egzaminus mokinių dalis (proc.)
90

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   

Sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą 

mokinių dalis (proc.)
100

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Danguolė Žekevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)
89

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

31

Neringa Jasaitienė, raštvedė

I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas:

1. Ugdymosi veiklų mokiniams pasiūla:                                                          

1.1. atliktas mokinių ugdymosi poreikių tyrimas, poreikių stebėsena (analizė, 

aptarimas).

1.2. Mokiniams sudaryta galimybė gauti skirtingo lygio užduotis.

2. Pagalbos mokiniui specialistų organizuojami mokymai tėvams:

2.1. atliekama apklausa, siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę apie ugdymo 

kokybę ir mokinių savijautą licėjuje. 

3. Klasių vadovų organizuojami metiniai pokalbiai gerina lankomumą. 

4. Mokiniai ir pedagogai dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose.

5. Projektinė veikla:

5.1. pedagogai ir mokiniai dalyvauja trijuose ES projektuose. 

5.2. Dalyvauta dvejuose nacionaliniuose ir KTU projektuose. 

6. Mokytojai ir mokiniai naudoja projektų metu sukurtus intelektinius 

produktus ir priemones.

7. Mokinio asmeninė pažanga: 

7.1. klasių vadovai aptaria kiekvieno mokinio asmeninę pažangą su tėvais ir 

mokiniais, vykdo trišalius pokalbius. 

8. Priėmimas:                                                                                                    

8.1. organizuojami stojamieji egzaminai į 1 ir 5 klases bei laisvas vietas.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 

skaičius (vnt.)

4

Vilda Kiaunytė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                              

Aritonė Plunginė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                                       

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                   

Dovydas Mikaliūnas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis (proc.)
70

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) 75

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                   

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                        
Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 1-4 klasėse 

skaičiaus (proc.) 80

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Loreta Regina Raisanen, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 5-8 klasėse 

skaičiaus (proc.) 75

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro, besimokančių 9-12 (I-IV 

gimnazijos) klasėse skaičiaus (proc.) 70

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)
25

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                   

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,                                        

Natalja Gončiarova, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.) 80

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

 

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.)

37

Danguolė Zalepūgienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,                                     

Ramūnas Kazakevičius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas:

1. Ugdymosi veiklų mokiniams pasiūla:                                                          

1.1. atliktas mokinių ugdymosi poreikių tyrimas, poreikių stebėsena (analizė, 

aptarimas).

1.2. Mokiniams sudaryta galimybė gauti skirtingo lygio užduotis.

2. Pagalbos mokiniui specialistų organizuojami mokymai tėvams:

2.1. atliekama apklausa, siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę apie ugdymo 

kokybę ir mokinių savijautą licėjuje. 

3. Klasių vadovų organizuojami metiniai pokalbiai gerina lankomumą. 

4. Mokiniai ir pedagogai dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose.

5. Projektinė veikla:

5.1. pedagogai ir mokiniai dalyvauja trijuose ES projektuose. 

5.2. Dalyvauta dvejuose nacionaliniuose ir KTU projektuose. 

6. Mokytojai ir mokiniai naudoja projektų metu sukurtus intelektinius 

produktus ir priemones.

7. Mokinio asmeninė pažanga: 

7.1. klasių vadovai aptaria kiekvieno mokinio asmeninę pažangą su tėvais ir 

mokiniais, vykdo trišalius pokalbius. 

8. Priėmimas:                                                                                                    

8.1. organizuojami stojamieji egzaminai į 1 ir 5 klases bei laisvas vietas.

II. Geros savijautos užtikrinimas:

1. Mokinių savijauta:

1.1. vykdyta prevencinė (Lions Quest) programa. 

1.2. Lions Quest programos koordinatorių kursus baigia keturi pagalbos 

mokiniui specialistai. 

2. Tėvų įtraukimas: 

2.1. Sukurta tėvų grupė savišvietai.

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:  

1. Emociškai saugi, mokymuisi palanki aplinka: 

1.1. atlikta apklausa, siekiant išsiaiškinti mokinių savijautos lygį licėjuje.    

1.2. Organizuoti susitikimai su elgesio ir mokymosi sunkumais turinčiais 

mokiniais ir jų tėvais. 

1.3. Organizuoti grupiniai užsiėmimai mokinių socializacijai formuoti.           

1.4. Atlikta mokinių mokymosi poreikio apklausa.



V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas:

1. Modernizuotos vidinės ir lauko edukacinės aplinkos, siekiant vaikų saugumo 

ir ugdymosi poreikių tenkinimo:

1.1. atnaujintas sporto salės inventorius.

1.2. Bendrųjų erdvių pritaikymas edukaciniams procesams. 

2. Įsigytos skaitmeninės priemonės, siekiant plėsti interaktyvų edukacinį turinį.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 

skaičius (vnt.)

20

Sandra Vaitekūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Dovydas Mikaliūnas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Danguolė Zigmantaitė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

VI.  Pagrindinio  ugdymo prieinamumas Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos 5-8 

klases dalis nuo bendro prašymų skaičiaus (proc.)
25

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos I-II 

gimnazijos klases dalis nuo bendro prašymų 

skaičiaus (proc.) 30

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Neringa Jasaitienė, raštvedė

Patenkintų prašymų priimti mokinius į įstaigos III-

IV gimnazijos  klases dalis nuo bendro prašymų 

skaičiaus (proc.)
30

Gitana Kubilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                             

Neringa Jasaitienė, raštvedė
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 VI. Pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo prieinamumas


