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valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

DIREKTORĖS PALMIROS TALIJŪNIENĖS  

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2012 m. rugsėjo 1 d. ir 2013 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos 

programa). 

 

Mokinių skaičiaus 

mažėjimas 

2012 m. 2013 m. 

sk. proc. sk. proc. 

Kauno šv. Kazimiero 

pagrindinė mokykla 
492 -15,46 366 -25,61 

 

2013 m. mokinių skaičius sumažėjo 25,61 proc., nes pagal miesto mokyklų tinklo pertvarkos 

planą neformavome 11 klasių, todėl į miesto gimnazijas išvyko 37 dešimtokai, o taip pat 40 

devintokų. Tačiau suformuotos dvi pirmos klasės – 42 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupė – 

17 mokinių. 10 5-7 klasių mokinių įstojo į naujai įsteigtą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto vidurinę mokyklą. Mokinių tėvai pasirinkimą mokyti savo vaikus Kauno šv. Kazimiero 

pagrindinėje 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: 1-4, 5-8, 9-10 kl. 
 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2012 m. 2013 m. 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla 22,52 19,4 

 

2013 m. vidutinis mokinių skaičius 1-10 klasėse 2,19 mokinio sumažėjo, palyginus su 2012 

m. Tai nulėmė maža viena šešta klasė – 13 mokinių, taip pat dešimta klasė – 13 mokinių. 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes. 

 

Klasių grupės 2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m.  

Priešm. gr.       Norma 20 20 

                          faktas 20 17 

  1-4 kl.             Norma 22 22 

                          faktas 21,4 20,5 

  5-8 kl.             Norma 25 25 

                           faktas 24,9 18,9 

9-10 kl.             Norma 25 25 

                           faktas 18,7 18 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 klasėse yra 1,5 mokinio mažesnis nei norma, 5-8 klasėse – 6,1 

mokinio mažesnis nei norma (reikšmingai lemia 6 klasės, kurių vienoje yra 23, o kitoje tik 13 

mokinių), 9-10 klasėse – 7 mokiniais mažesnis nei norma (2012-2013 m. m. pradėjus mokyklos 

struktūros pertvarką, dauguma gerai besimokančiųjų mokinių iš 8 klasės išvyko į miesto 

gimnazijas, todėl buvo suformuota tik 13 mokinių turinti klasė – dabartiniai 10-okai). 
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3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys 2013 m. rugsėjo 1 d.). 
 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

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

104 86 19 60 65 15 

209 (59,9 proc.) 140 (40,1 proc.) 
 

4. Pamainingumas: mokinių ir klasių komplektų skaičius II pamainoje (įstaigos veiklos 

programa). 
Mokykla dirba viena pamaina.  

 

5. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės): 
 

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

8150 22526 6449 49,09 90,46 140,2 33 1907 537 0,19 7,65 11,67 

 

6. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos programa): 

 

Mokiniai, likę be tėvų globos/globojami 5 

Rizikos grupės mokinių skaičius 5 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 70 19,1 proc.) 
 

7. Įstaigos organizacinė struktūra (įstaigos duomenys, etatų sąrašas, įstaigos veiklos programa). 

 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai  

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą 01-01) 

atestuotų 

mokytojų 

vyr. 

mokytojų 

mokytojų 

metodinin

kų 

mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

3  8,45 22,8 0 34,25 5 16 22 3 43 

 

Mokykloje dirba 43 pedagogai. Iš jų 3  (7 proc.) – dirba antraeilėse pareigose. 3 (6,5 proc.) – 

suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, 22 (47,8 proc.) – mokytojo metodininko, 16 

(34,8 proc.) – vyresniojo mokytojo, 5 (10,9 proc.) – mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

3 (7 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). 10 (23,2 proc.) pedagogų suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis.  
 

8. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa): 
 

Valstybiniai brandos 

egzaminai 

Laikiusiųjų egzaminą 

mokinių skaičius  

Išlaikiusiųjų egzaminą 

mokinių dalis  

Išlaikiusių nuo 50 iki 

100 balų dalis  

Lietuvių k.   21  100 proc.  38,09 proc. 

Matematika  17  94,1 proc.  29,41 proc. 

Anglų k.  21  100 proc.  61,9 proc. 

Istorija  10  100 proc.  30,0 proc. 

 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis - 

Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių dalis - 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 97,3 proc. 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100 proc.  
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9. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys): 

 

Būrelių skaičius Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 

skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

27 36 - 279 mokiniai (79,7 proc.) 

 

10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys): 

  

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

155 24 132 1 90 - 
 

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

Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas (įstaigos duomenys). 

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.  

Pastato kategorija. Higienos paso situacija. Pastatas priskirtinas III pastatų grupei. Mokyklos 

patalpos temperatūrines normas (išskyrus sporto salę ir laiptines) bei apšvietimo normas atitinka. 

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

darbuotojų darbo sąlygas: atlikti vandentiekio – kanalizacijos remonto darbus, atlikti sporto salės ir 

laiptinių sienų stiklo blokų sienos remonto darbus. Leidimas – Higienos pasas pakartotinai išduotas 

2008-10-22 Nr. 6-834. 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato būklę (2013 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.  

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, sporto salės ir laiptinių sienų stiklo blokų 

sienos remonto darbus, nupirkti maisto tvarkymo įrenginius. Darbus atlikti Savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 

Energetinis auditas. Energijos vartojimo auditas pagal naujausius reikalavimus ir realią 

mokyklos situaciją atliktas 2013 m. birželio mėn. Buvo siekiama pagal gautus audito rezultatus 

parinkti tikslingas ir efektyvias energijos taupymo ir kitas pastato būklę gerinančias priemones, 

apskaičiuoti reikalingų investicijų dydį ir įvertinti siūlomų priemonių ekonominį efektyvumą.  

Siekiant pagerinti atitvarinių konstrukcijų būklę išvadose pateiktos siūlomos pastato 

rekonstravimo priemonės: 

- sutapdinto stogo termoizoliacinio sluoksnio įrengimas, kartu pakeičiant viršutinę hidroizoliacinę 

dangą, pakeičiama sena lietaus vandens vidinė nuvedimo sistema; 

- senų įstiklinimo blokelių keitimas naujais plastikiniais langais; 

- senų langų keitimas naujais plastikiniais; 

- senų lauko ir tambūrų durų keitimas naujomis plastiko rėmais, pažeistų sienų vietų tinkavimas, 

glaistymas, dažymas; 

- lauko sienų (įskaitant angokraščius) šiltinimas; 

- pirmo aukšto grindų ant grunto šiltinimas; 

- pirmo aukšto grindų ant perdangos šiltinimas, apšiltinant rūsio lubas. 

Siekiant pagerinti inžinerinių sistemų efektyvumą išvadose pateiktos siūlomos priemonės: 

- šildymo sistemos rekonstravimas, sumontuojant termostatinius, balansinius ventilius ir uždarymo 

armatūrą, senųjų ketinių radiatorių ir radiatorių konvektorių pakeitimas į naujus plokštinius; 

- šilumos punkto rekonstrukcija, įrengiant naujus plokštelinius šilumokaičius šildymui ir karšto 

vandens ruošimui, atnaujinant reguliavimo automatiką, vamzdynus; 

- visos apšvietimo instaliacijos rekonstrukcija; 

- vandens ir nuotekų sistemos rekonstrukcija; 

- šiuolaikiškų mechaninių vėdinimo sistemų įrengimas.  

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 

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). 

2013 m. finansavimas mokyklai nebuvo skirtas.  
 

12. Mokyklos finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos programa): 

 

Finansavimo 

šaltinis 

Skirta lėšų 

(lt) 

Panaudota 

(lt) 

Atlikti darbai 

Valstybinių 

funkcijų vykdymo 

programa 

1609900 1609900 Darbo užmokestis pinigais – 1198100 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 373000 Lt; 

Spaudiniai – 13500 Lt; 

Mokymo priemonės – 5700 Lt; 

Kvalifikacijos kėlimas – 10500 Lt; 

Mokinių mokomoji pažintinė veikla - 9100 Lt. 

 

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa 

778906 778906 Darbo užmokestis pinigais – 312120 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 97500 Lt; 

Ryšių paslaugos – 5200 Lt; 

Kitos prekės – 700 Lt (valymo priemonės); 



 5 

Komunalinės paslaugos – 301810 Lt. Iš jų: 

- šildymas – 249110 Lt; 

- elektros energija – 46700 Lt; 

- vandentiekis ir kanalizacija – 6000 Lt. 

Kitos paslaugos - 10300 Lt. Iš jų: 

- kitos paslaugos – 4400 Lt (banko - 482 Lt, 

dezinfekcija - 920 Lt, šiukšlių išvežimas – 

2998 Lt); 

- maitinimo paslaugos – 5900 Lt.. 

Darbdavių socialinė parama pinigais – 1000 Lt; 

Socialinė parama pinigais (mokinių pavėžėjimas) – 

45400 Lt; 

Mokyklos pastato išsamiojo energijos išteklių ir šalto 

vandens vartojimo audito projektas – 4876 Lt. 

Valiutinė sąskaita  58007 12432 Comenius daugiašaliam mokyklų partnerystės 

projektui įgyvendinti skirta 21000 eurų dotacija. 

Projektas yra finansuojamas iš Mokymosi visą 

gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  

Projekte dalyvauja šešių šalių – Lietuvos, Airijos, 

Portugalijos, Rumunijos, Čekijos, Turkijos 

mokyklos.  

2013 m. lapkričio 17-23 d. į pirmąjį tarpvalstybinį 

mobilumą Rumunijoje vyko 7 mokyklos atstovai (4 

mokytojai ir 3 mokiniai): 

Transporto išlaidos - 5649 Lt; 

Komandiruočių išlaidos – 6783 Lt.  

2 % pagal labdaros 

ir paramos 

įstatymą lėšos 

14388 2831 Remonto darbai – 1131 Lt; 

Paslaugos – 600 Lt; 

Kvalifikacijos kėlimas  - 460 Lt; 

Kt. paslaugos – 640 Lt.  

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa 

(Specialiosios 

lėšos) 

49604 49604 Prekės – 32600 Lt. Iš jų: 

- santechnikos prekės – 1368 Lt, 

- valymo priemonės ir įrankiai – 1595 Lt, 

- kanceliarinės prekės – 6354 Lt, 

- kompiuterių detalės, spausdintuvų dažų 

kasetės – 9059 Lt, 

- elektros prekės – 834 Lt, 

- statybinės remonto prekės – 8628 Lt, 

- inventorius – 5762 Lt (lentynos – 1653 Lt, 

stalo teniso stalai – 1138 Lt, krūmapjovė – 

353 Lt, spintelės – 223 Lt, biuro kėdės – 815 

Lt, roletai – 1005 Lt, kita – 575 Lt). 

 

Kvalifikacijos kėlimas – 4004 Lt; 

Paslaugos – 13 000 Lt. Iš jų: 

- gesintuvų patikra – 394 Lt; 

- vaizdo stebėjimo kamerų remonto darbai – 

260 Lt, 

- kopijavimo aparatų remontas – 485 Lt, 

- transporto paslaugos – 3800 Lt, 

- techninis apsaugos ir signalizacijos projektas 

– 3993 Lt, 

- el. dienyno aptarnavimo paslauga – 1452 Lt, 

- geriamojo vandens tiekimas – 900 Lt, 

Kitos išlaidos – 1575 Lt.  

Kitos lėšos: 

Nacionalinis 

egzaminų centras; 

 

 

1587 

 

 

 

1587 

 

 

 

VBE vertintojų darbo užmokestis – 1022 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 317 Lt; 

Komandiruočių išlaidos – 248 Lt. 
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Viešųjų darbų 

programa; 

 

 

 

 

 

 

Tautinio Olimpinio 

komiteto prizas. 

 

6335 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

6335 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

Kauno teritorinė darbo birža - 3626 Lt: 

- darbo užmokestis pinigais - 2769 Lt; 

- socialinio draudimo įmokos – 857 Lt; 

Kauno miesto savivaldybės administracija - 2709 Lt: 

- darbo užmokestis pinigais - 1846 Lt; 

- socialinio draudimo įmokos – 572 Lt; 

- prekės (darbo priemonės, įrankiai) - 291 Lt. 

 

Olimpinės stovyklos organizavimo išlaidos (sporto, 

turizmo inventorius, kanceliarinės prekės, transporto 

paslaugos, stovyklos dalyvių maitinimas ir kt.).  

 
 

 

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

vertinimo agentūros ir kitų institucijų patikrinimo išvados (jei buvo) (įstaigos veiklos programa). 

2013 m. gegužės 15 d. mokykla tikrinta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

dėl mokyklos priešgaisrinės būklės – neatitikčių priešgaisrinės saugos reikalavimams nerasta. 

2013 m. rugsėjo 18 d. atlikta valstybinė periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė 

nustatė, kad sporto salėje langai nėra apsaugoti nuo dužimo, 26 mokiniai nėra pateikę vaiko 

sveikatos pažymėjimų bei valgykloje, matomoje vietoje, nėra skelbiama einamos dienos 

valgiaraščiai, kuriuose nurodoma patiekalų kiekis gramais.  

Sporto salės langai uždengti apsauginiu vielos tinklu, valgyklos direktorė paprašyta vykdyti 

(Tvarkos aprašo 23.1 p.) nurodymus, surinkti trūkstami mokinių sveikatos pažymėjimai. Visi 

pažeidimai buvo pašalinti iki 2013 m. lapkričio 20 d. 
 

14. 2013 metų  tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos 

veiklos programa). 

 

I tikslas 
Minimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

2013 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

Tobulinti 

mokymo(-si) 

kokybę. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

dalyko turinio planavimo ir 

tobulinimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 12 ak. val. 

tobulino dalyko turinio 

planavimo ir tobulinimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino dalyko turinio 

planavimo ir tobulinimo 

kompetenciją. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetenciją. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

mokymo(-si) proceso 

valdymo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino mokymo(-si) 

proceso valdymo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino mokymo(-si) 

proceso valdymo 

kompetenciją. 

2013 metais pedagogai mokytojo profesines kompetencijas plėtojo 1352 val., t. y. 

vidutiniškai kiekvienas mokytojas kryptingai ir nuosekliai savo kvalifikaciją plėtojo 32,19 

val. per metus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojamos mokytojų dalyko turinio planavimo, 

pasiekimų ir pažangos vertinimo bei mokymo(-si) proceso valdymo kompetencijos“ detalią 

analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas 

labai gerai. 

Mokykloje veikia 

matematikos, lietuvių k., 

užsienio k., socialinių ir 

gamtos mokslų 

konsultaciniai centrai.  

Mokykloje veikia pradinių 

klasių, matematikos, lietuvių 

k., užsienio k. (anglų ir 

rusų), informacinių 

technologijų, ekonomikos, 

Mokykloje veikia pradinių 

klasių, matematikos, lietuvių 

k., užsienio k., socialinių ir 

gamtos mokslų 

konsultaciniai centrai. 



 7 

biologijos, chemijos, 

istorijos, fizikos 

konsultaciniai centrai.  

2013 m. pavasarį veiklą pradėjo mokytis padedantis konsultacinis centras, kuriame 

mokinius konsultuoja 8 pradinių klasių ir 19 dalykų mokytojų pagal parengtą ir 

direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį. Tai kiekvienam mokiniui pagalbos mokykla, 

teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti 

žinias, mokytis papildomai. Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui siekti pažangos ir 

patirti mokymosi sėkmę. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurti padedančio mokytis konsultavimo centrą“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 1 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 1, 5 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 1, 5 klasių 

mokiniams. 

Parengtos ir įgyvendinamos integruotos užsienio (anglų) kalbos ir verslumo ugdymo 

programos 1, 5 klasių mokiniams, kuriose siekiama, kad kurdami įvairias vaidybines - 

praktines situacijas, mokiniai palaipsniui susipažįsta su verslumo ir užsienio (anglų) kalbos 

pagrindais, kuriuos pritaiko kasdieninėse gyvenimiškose situacijose, turtina savo žodyną 

užsienio (anglų) kalba. Į mokymosi procesą aktyviai įtraukiami ir tėvai - užtikrinamas 

geresnis praktinis mokymo turinio panaudojimas, siekiama glaudesnio tėvų – vaikų 

bendradarbiavimo. Programa sudaryta iš penkių dalių: pajamų, taupymo, pinigų leidimo,  

skolinimo(-si), pinigų valdymo. Dviejų mokytojų darbas vienoje pamokoje suteikia 

mokytojams galimybę vienu metu sužadinti daugelio mokinių aktyvumą pamokoje, lemia 

didesnę visų mokinių mokymosi sėkmę. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos ir įgyvendinamos integruotos užsienio 

(anglų) kalbos ir verslumo programos 1, 5 klasių mokiniams“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

100 proc. mokytojų stebėję 

ir analizavę atviras pamokas 

apie IKT panaudojimo 

pamokoje galimybes. 

80 proc. mokytojų dalinęsi 

patirtimi, analizavę, 

reflektavę metodinių grupių 

posėdžiuose (IKT 

panaudojimo, ugdymosi 

aplinkų kūrimo pamokoje 

galimybės). 

100 proc. mokytojų dalinęsi 

patirtimi, analizavę, 

reflektavę metodinių grupių 

posėdžiuose (IKT 

panaudojimo, ugdymosi 

aplinkų kūrimo pamokoje 

galimybės). 

Kiekvienas mokytojas 

ekspertas ir mokytojas 

metodininkas vedė atvirą 

pamoką mokyklos 

mokytojams, kurioje dalinosi 

gerąja darbo patirtimi 

(veiksmingas mokymo 

priemonių naudojimas 

pamokoje). 

Atviras pamokas vedė: 12 

mokytojų metodininkų, 2 

mokytojai ekspertai, 4 vyr. 

mokytojai ir 1 mokytojas. 

Kiekvienas mokytojas 

ekspertas vedęs 2, o 

mokytojas metodininkas 1 

atvirą pamoką, kitas atviras 

veiklas mokyklos 

mokytojams, kuriose 

dalinosi gerąja darbo 

patirtimi (veiksmingas 

mokymo priemonių 

naudojimas, ugdymosi 

aplinkų kūrimas pamokoje). 

Atviras pamokas stebėjo 85 proc. mokyklos mokytojų. 80 proc. vestų pamokų naudota 

IKT. Stebėtos pamokos aptartos, analizuotos metodinių grupių posėdžiuose, akcentuojant ne 

tik IKT panaudojimo pamokose galimybes, bet ir ugdymosi aplinkų kūrimą pamokoje.  

Atviras pamokas vedė 19 mokytojų (4 pamokas vedė po du mokytojus vienu metu). Vesta 

15 atvirų pamokų mokyklos ir miesto pedagogams. 6 pamokos – integruotos (fizikos-

matematikos, dailės ir muzikos, pasaulio pažinimo ir dailės bei technologijų, pasaulio 

pažinimo bei istorijos ir kt.) 

Metodinėse grupėse vyko gerosios patirties sklaida „Kolega-kolegai“ („Tikėjimo ir 

mokslo sąsajos šiandien“, „Tarptautinės programos „Zipio draugai“, programos 

„Įveikiame kartu“ pristatymai ir kt.), kurių metu mokytojai analizavo seminaruose gautas 

žinias, aptarė stebėtas kolegų ir kitų miesto pedagogų vestas atviras pamokas. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Metodinėse grupėse dalinamasi gerąja patirtimi“ 
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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 labai gerai. 

II tikslas 
Minimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

2013 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2013 m. rezultatas 

Tobulinti 

edukacines erdves. 

Informaciniame centre 30 

proc. mokinių naudojasi 

dalykų mokytojų 

parengtomis užduotimis, 

virtualiomis mokymosi 

aplinkomis. 

Informaciniame centre 

daugiau nei 40 proc. 

mokinių naudojasi 

virtualiomis mokymosi 

aplinkomis. 

Informaciniame centre 40 

proc. mokinių naudojasi 

dalykų mokytojų 

parengtomis užduotimis, 

virtualiomis mokymosi 

aplinkomis. 

Koridoriuose sukurtos 2 

mobilios mokymosi erdvės. 

Koridoriuose sukurtos 2 

mobilios mokymosi erdvės 

1-4 klasių ir 5-10 klasių 

mokiniams. 

Koridoriuose sukurtos 2 

mobilios mokymosi erdvės. 

50 proc. mokinių 

konsultuoja vieni kitus-

kartu siekia bendrųjų 

kompetencijų aukščiausio 

lygmens. 

80 proc. 1-4 klasių mokinių 

ir 50 proc. 5-10 klasių 

mokinių konsultuoja vieni 

kitus-kartu siekia bendrųjų 

kompetencijų aukščiausio 

lygmens. 

60 proc. mokinių 

konsultuoja vieni kitus-

kartu siekia bendrųjų 

kompetencijų aukščiausio 

lygmens. 

Mobiliosiose mokymosi erdvėse ankstyvieji mokiniai turi galimybę dirbdami kartu ir 

individualiai pasiruošti pamokoms: atlikti namų darbus, pasirengti kontroliniams 

darbams, konsultuotis su draugais, saugiai ir prasmingai praleisti laiką prieš ir po 

pamokų. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sudarytos sąlygos ankstyviesiems mokiniams 

dirbant individualiai ir grupėse pasiruošti pamokoms“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai.  

Sukurta ŽALIOJI TYLIOJI 

(skaitymui, rašymui, 

rankdarbiams) erdvė. 

Sukurta ŽALIOJI TYLIOJI 

(skaitymui, rašymui, 

rankdarbiams) erdvė ir 

ŽALIOJI 

TRIUKŠMINGOJI 

(pokalbiams, muzikos 

klausymui) erdvė. 

Sukurta ŽALIOJI TYLIOJI 

(skaitymui, rašymui, 

rankdarbiams) erdvė, 

kuriama ŽALIOJI 

TRIUKŠMINGOJI 

(pokalbiams, muzikos 

klausymui, stalo 

žaidimams) erdvė. 

Įkurta SPORTO - 

SVEIKATINGUMO (stalo 

tenisas, treniruokliai, 

badmintonas) erdvė. 

Įkurta SPORTO – 

SVEIKATINGUMO erdvė 

(stalo tenisas, mini 

bilijardas), įkurtos 2 

STALO ŽAIDIMŲ 

ERDVĖS (1-4 ir 5-10 klasių 

mokiniams), kuriose 

mokiniai pagal amžių gali 

užsiimti loginiais, grafiniais, 

stalo žaidimais. 

Įkurta SPORTO – 

SVEIKATINGUMO erdvė 

(stalo tenisas, treniruokliai, 

badmintonas), kuriama 

erdvė, kurioje mokiniai 

galės užsiimti loginiais, 

grafiniais, stalo žaidimais. 

ŽALIOJI TYLIOJI erdvė sudaro galimybę mokiniams laisvalaikiu pailsėti, skaityti 

knygas, bendrauti tyliai su draugais, rašyti, piešti, užsiimti rankdarbiais. Bibliotekos 

mokymo(-si) aplinkoje mokiniai gali naudotis elektroninėmis laikmenomis, virtualiomis 

mokymosi aplinkomis. 

ŽALIOJI TRIUKŠMINGOJI erdvė – vieta, kur mokiniai klausosi muzikos, rengia šokių 

turnyrus, gali išbandyti save dalyvaudami muzikiniuose konkursuose, viktorinose. Po 

pamokų organizuojamas kino filmų žiūrėjimas, aptarimas.  

SPORTO-SVEIKATINGUMO erdvė – vieta, kur mokiniai laisvai pasirenka 

patinkančią sportinę veiklą, taip gaudami galimybę padidinti savo su sveikata susijusį 

fizinį aktyvumą ir pajėgumą. Taip pat  mokosi sveikos gyvensenos komponentų, žalingų 
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įpročių prevencijos, formuoja save, kaip darnią asmenybę, suvokiančią sveikatą kaip 

esminę gyvenimo vertybę. 

STALO ŽAIDIMŲ erdvės 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams sudaro sąlygas tiek 

individualiai, tiek kolektyviai žaisti įvairius stalo, loginius, grafinius, žodžių ir kt. 

žaidimus – prasmingai leidžiamas laikas pertraukų metu, po pamokų, mokomasi 

kultūringai tarpusavyje bendrauti, ugdomi tvarkingumo įgūdžiai. Žaisdami pagal amžių ir 

pomėgius mokosi ir lavinasi. 

Šių erdvių įkūrimas sudaro sąlygas mokinių veikloms pagal pomėgius, taip sprendžiant 

užimtumo, laisvalaikio ir net elgesio problemas. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sudaromos sąlygos veikloms pagal pomėgius“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengta ir vykdoma 1 

edukacinė programa 

mokyklos „Lino kelio“ 

ekspozicijoje, skirta 1-4 

klasių mokiniams. 

Parengtos 2 edukacinės 

programos mokyklos „Lino 

kelio“ ekspozicijoje (1-4 bei 

5-8 klasių mokiniams).  

Parengtos ir vykdomos 2 

edukacinės programos 

mokyklos „Lino kelio“ 

ekspozicijoje (1-4 bei 5-8 

klasių mokiniams). 

Parengtos 2 edukacinės programos „Lino kelio“ ekspozicijoje. 1-4 klasių mokiniams 

„Iš močiutės skrynios“ ir 5-8 klasių mokiniams „Baltas lino gyvenimas“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos edukacinės programos mokyklos 

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

laipsnis vertinamas gerai. 

Lietuvių kalbos, 

matematikos, anglų kalbos, 

istorijos, pradinių klasių 

mokytojai turi parengę 

dalykui mokyti reikalingų 

priemonių sąrašą.  

Kiekvieno dalyko mokytojai 

turi parengę dalykui mokyti 

reikalingų priemonių sąrašą. 

Kiekvieno dalyko 

mokytojai turi parengę 

dalykui mokyti reikalingų 

priemonių sąrašą. 

30 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų 

priemonių sąrašą) aprūpinti 

reikalingomis mokymo 

priemonėmis. 

60 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų 

priemonių sąrašą) aprūpinti 

reikalingomis mokymo 

priemonėmis. 

50 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų 

priemonių sąrašą) aprūpinti 

reikalingomis mokymo 

priemonėmis. 

Kiekvieno dalyko mokytojai, vadovaudamiesi Švietimo aprūpinimo standartais bei 

atsižvelgdami į Bendrąsias dalyko ugdymo programas, parengė dalykui mokyti reikalingų 

priemonių sąrašus. 60 proc. mokomųjų dalykų kabinetų tikslingai aprūpinti reikalingomis 

mokymo priemonėmis.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengti kiekvieno dalyko mokymui reikalingų 

priemonių sąrašai“ 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 

vertinamas labai gerai. 

III tikslas 
Minimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

2013 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

Padidinti 

galimybes talentų 

pažinimui, 

ugdymui, 

pristatymui. 

Vyksta Skaitymo dienos 3-4 

klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 3-4 

ir 7-8 klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 3-4 

ir 7-8 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 1-2 

klasėse. 

Vyksta Meno dienos 1-2 ir 

5-6 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 1-2 ir 

5-6 klasėse. 

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos skaitymo įgūdžių ugdymo programos 3-4, 

7-8 klasėse (lietuvių ir anglų k), skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir skaitymo 

gebėjimams nuosekliai lavinti.  

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos  7 menų valandos programos, integruotos į 

neformalųjį mokinių švietimą 1-2, 5-6 klasėse (dailės, dainavimo, šokio, kompiuterinio 

dizaino studijos). Mokiniai turi galimybę pasirinkti vieną meninę veiklą (veiklą mokslo 

metų eigoje galima keisti), kuri tenkina individualius mokinių meninius saviraiškos 

poreikius bei sudaro galimybę mokiniams savarankiškai bei savanoriškai rinktis veiklos 
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sritis, išsikelti tikslus, aktyviai jų siekti, išbandyti save įvairiose srityse. Veiklos sukuria 

sąlygas mokinių meninių talentų pažinimui, ugdymui bei pristatymui.  

Šioms veikloms vykdyti parengtas optimaliai tinkamas tvarkaraštis. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Rengiamos kūrybinės-praktinės laboratorijos“ 

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. 

IV tikslas 
Minimalus lauktas  

2013 m. rezultatas 

2013 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2013 m. rezultatas 

Stebėti ir 

analizuoti 

mokinių pažangos 

lygį, tobulinant 

pedagoginį tėvų 

švietimą. 

70 proc. mokytojų – 

mokinių – tėvų, 

dalyvaujančių projekte, 

bendradarbiauja 

analizuodami individualią 

mokinių pažangą.  

90 proc. mokytojų – 

mokinių – tėvų, 

dalyvaujančių projekte,  

bendradarbiauja 

analizuodami individualią 

mokinių pažangą. 

90 proc. mokytojų – 

mokinių – tėvų, 

dalyvaujančių projekte,  

bendradarbiauja 

analizuodami individualią 

mokinių pažangą.  

1, 5 klasės mokiniai 

dalyvauja individualios 

pažangos matavimo 

projekte. 

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja individualios 

pažangos matavimo 

projekte. 

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja individualios 

pažangos matavimo 

projekte. 

Darbo grupės sukurtas ir įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo 

projektas „Aš augu“. Įgyvendinant projektą bendradarbiauja klasės vadovas, mokytojai 

dalykininkai, pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai, mokyklos administracija bei 

mokinių tėvai. Akcentuojant mokymosi sėkmę skatinama mokinių mokymosi motyvacija. 

Mokiniai, tėvai labiau suvokia vaikų amžiaus tarpsnių problemas, fiziologinius, 

psichologinius augimo ypatumus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurtas ir įgyvendinamas 1-2 ir 5-6 klasių mokinių 

pažangos matavimo projektas „Aš augu“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio 

sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

40 proc. 1, 5 klasių 

mokinių, kontroliuodami 

savo mokymosi veiklas, 

užduočių atlikimą, 

vertindami pažangą tikslų 

atžvilgiu, patys kuria vidinį 

grįžtamąjį ryšį. 

80 proc. 1-2 ir 5-6 klasių 

mokinių, kontroliuodami 

savo mokymosi veiklas, 

užduočių atlikimą, 

vertindami pažangą tikslų 

atžvilgiu, patys kuria vidinį 

grįžtamąjį ryšį. 

60 proc. 1-2 ir 5-6 klasių 

mokinių, kontroliuodami 

savo mokymosi veiklas, 

užduočių atlikimą, 

vertindami pažangą tikslų 

atžvilgiu, patys kuria vidinį 

grįžtamąjį ryšį. 

Lietuvių k., matematikos, 

gamtos ir žmogaus 

mokytojai, dėstantys 1, 5 

klasėse, klasių vadovai 

bendradarbiauja projekte, 

stebi ir analizuoja mokinių 

pažangą. 

Lietuvių k., matematikos, 

gamtos ir žmogaus, anglų 

k., informacinių 

technologijų mokytojai, 

dėstantys 1-2 ir 5-6 klasėse, 

klasių vadovai 

bendradarbiauja projekte, 

stebi ir analizuoja mokinių 

pažangą. 

Lietuvių k., matematikos, 

gamtos ir žmogaus, anglų 

k., informacinių 

technologijų mokytojai, 

dėstantys 1-2 ir 5-6 klasėse, 

klasių vadovai 

bendradarbiauja projekte, 

stebi ir analizuoja mokinių 

pažangą. 

70 proc. 1, 5 klasėse 

mokinių tėvų dalyvauja 

projekte, stebi ir analizuoja 

mokinių pažangą. 

80 proc. 1-2 ir 5-6 klasėse 

mokinių tėvų dalyvauja 

projekte, stebi ir analizuoja 

mokinių pažangą. 

90 proc. 1-2 ir 5-6 klasėse 

mokinių tėvų dalyvauja 

projekte, stebi ir analizuoja 

mokinių pažangą. 

Projektas „Aš augu“ – priemonė, padedanti mokiniui planuoti pasirinktų gebėjimų 

tobulinimąsi, fiksuoti pažangą, apibūdinti ir analizuoti pažangos įrodymus, įsivertinti, 

būti įvertintam. Kartu su mokiniu jo pažangą stebi ir analizuoja tėvai, klasės vadovas,  

lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus, anglų kalbos, informacinių technologijų 

mokytojai, dėstantys 1-2 ir 5-6 klasėse. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Stebimas ir analizuojamas 1-2 ir 5-6 klasių mokinių 

pažangos lygis“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 
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60 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja renginiuose, 

kuriuose pristatomas ir 

aptariamas projektas „Aš 

augu“. 

80 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja renginiuose, 

kuriuose pristatomas ir 

aptariamas projektas „Aš 

augu“. 

80 proc. mokinių tėvų 

dalyvauja renginiuose, 

kuriuose pristatomas ir 

aptariamas projektas „Aš 

augu“. 

60 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su bendrųjų 

kompetencijų ugdymosi 

priemonėmis: kompetencijų 

knygele, kultūros pasu. 

80 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su bendrųjų 

kompetencijų ugdymosi 

priemonėmis: kompetencijų 

knygele, kultūros pasu. 

80 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su bendrųjų 

kompetencijų ugdymosi 

priemonėmis: kompetencijų 

knygele, kultūros pasu. 

60 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su patyčių 

prevenciją ir saugumą 

užtikrinančiomis 

priemonėmis. 

80 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su patyčių 

prevenciją ir saugumą 

užtikrinančiomis 

priemonėmis. 

80 proc. mokinių tėvų 

susipažįsta su patyčių 

prevenciją ir saugumą 

užtikrinančiomis 

priemonėmis. 

Kiekvienas projekto dalyvis žino bendrųjų kompetencijų ugdymosi priemones, mokosi 

jomis naudotis.1-2 ir 5-6 klasių mokiniai padedant mokytojui numato savo atskirų dalykų 

ir bendrųjų kompetencijų pasiekimų lygį, planuoja tolimesnį mokymąsi. Kiekvienas 

mokyklos bendruomenės narys įsitraukia į kokybiškai naujais santykiais grįstos, patyčių 

prevenciją ir saugumą užtikrinančios mokyklos kultūros kūrimą. Projekto dalyviai 

dalyvaudami edukaciniuose užsėmimuose ugdosi grožio, estetikos bei etiketo įgūdžius. 

Tėvai, dalyvaudami veiklose, kuriose aptariamas projektas, ne tik stebi ir analizuoja savo 

vaikų pažangą, bet ir gauna psichologinių, fiziologinių, pedagoginių žinių. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Vykdomas 1-2 ir 5-6 klasių tėvų pedagoginis 

švietimas“ 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 

vertinamas labai gerai. 

V tikslas 
Minimalus lauktas 

2013 m. rezultatas 

2013 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2013 m. rezultatas 

Kurti atvirą ir 

saugią mokyklą. 

80 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų komandas. 

100 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas.  

90 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas.  

60 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

90 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

80 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

Tikslingas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų sutelkimas socialinių, 

psichologinių, bendravimo problemų sprendimui pavertė sudarytas komandas 

motyvuotomis ir bendradarbiaujančiomis, einančiomis tinkama linkme iškilusioms 

problemoms spręsti, sudarė sąlygas mokytojų profesinių bei bendrakultūrinių sugebėjimų 

plėtotei, o tėvus įtraukė į kokybiškai naujais santykiais grįstos mokyklos kultūros kūrimą. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Telkiamos komandos problemoms spręsti“ detalią 

analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas 

labai gerai. 

1 ir 5 klasių mokiniai 

dalyvauja direktorės 

valandoje.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja direktorės 

valandoje. 

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja direktorės 

valandoje. 

1 ir 5 klasių mokiniai 

dalyvauja ugdymui karjerai 

skirtoje valandoje.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja ugdymui karjerai 

skirtoje valandoje.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja ugdymui karjerai 

skirtoje valandoje.  
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1 ir 5 klasių mokiniai 

sistemingai pildo 

kompetencijų knygeles.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

sistemingai pildo 

kompetencijų knygeles.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

sistemingai pildo 

kompetencijų knygeles.  

1 ir 5 klasių mokiniai 

sistemingai dalyvauja 

socialinėje veikloje.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

sistemingai dalyvauja 

socialinėje veikloje. 

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

sistemingai dalyvauja 

socialinėje veikloje. 

1 ir 5 klasių mokiniai 

dalyvauja patyčių 

prevencijos, tolerancijos 

ugdymo užsiėmimuose.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja patyčių 

prevencijos, tolerancijos 

ugdymo užsiėmimuose.  

1-2 ir 5-6 klasių mokiniai 

dalyvauja patyčių 

prevencijos, tolerancijos 

ugdymo užsiėmimuose.  

Darbo grupės parengta ir įgyvendinama klasės bendruomenės stiprinimo programa,1-

2 ir 5-6 klasėse: pirmą mėnesio savaitę – savo veiklos planavimas, įsivertinimas (savęs 

pažinimas), kompetencijų knygelių pildymas, antrą - socialinė praktika, trečią – ugdymas 

karjerai, ketvirtą – Direktorės valanda. Ši programa įgyvendinama klasės bendruomenės 

valandoje. Ji skirta stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo įgūdžius, 

ugdytis pilietiškumo, bendruomeniškumo, asmeninės atsakomybės prisiėmimo, įvairovės 

pripažinimo ir tolerancijos vertybes. Darnūs socialiniai santykiai klasėje, mokykloje, 

visuomenėje, jautrumas kiekvienam bendruomenės nariui, patyčių netoleravimas – tai 

vertybės, kurių formavimuisi skiriamas didžiausias dėmesys. Klasės vadovas 

bendradarbiauja su ugdymo karjerai konsultantu, socialiniu pedagogu, psichologu, 

biologu. 

Parengtos ir išleistos kompetencijų knygelės 1-2, 5-6 klasių mokiniams, leidžiančios 

stebėti ir analizuoti individualią mokinio pažangą ir pasiekimus. Kompetencijų knygelė – 

tai individuali iliustruota vieneriems mokslo metams skirta bendrųjų kompetencijų 

ugdymosi priemonė, padedanti mokiniui planuoti pasirinktų gebėjimų tobulinimąsi, 

fiksuoti pažangą, apibūdinti ir analizuoti pažangos įrodymus, įsivertinti, būti įvertintam. 

Pažangos fiksavimas grindžiamas mokinio ir mokyklos pedagogo, mokinio ir įvairių 

darbo grupių, mokinio ir tėvų bendradarbiavimu. Kompetencijų knygelę sudaro bendrųjų 

kompetencijų apibūdinimai, puslapiai mokinio pasirinktų tobulinti gebėjimų pažangai 

fiksuoti, puslapiai įsivertinimui ir refleksijai. Mokslo metų pradžioje mokinys, 

vadovaudamasis kompetencijų aprašais, pasitaręs su tėvais ir klasės vadovu, pasirenka, 

kokius gebėjimus jis norėtų tobulinti. Kiekvienas iš pasirinktų gebėjimų įrašomas 

skirtingame knygelės puslapyje, pasirinkimas pagrindžiamas. Taip mokinys pats sudaro 

Kompetencijų knygelės puslapius, kuriuos pildo visus mokslo metus. Knygelės puslapiai 

(simboliai, schemos, iliustracijos, priemonės) parengti taip, kad, fiksuojant pažangą, 

atsispindėtų, kaip dažnai taikomas gebėjimas įvairiuose kontekstuose, savarankiškumo 

taikant gebėjimą lygis. Pasibaigus pirmajam mokslo metų pusmečiui mokinys įsivertina 

pastangas, rezultatus ir aptaria individualių pokalbių metu (mokinys – tėvai – klasės 

auklėtojas).   

Parengtas ir išleistas kultūrinis mokinio pasas visų klasių mokiniams – tai priemonė 

muziejų ir kitų objektų lankymo apskaitai fiksuoti, mokinio individualų kultūrinį augimą 

stebėti.  

       Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengta 1-2 ir 5-6 klasėse įgyvendinama klasės 

bendruomenės stiprinimo programa“ 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: 

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

struktūrinio pertvarkymo mažėja mokytojų darbo krūvis,  

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

būklė; 

 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;  
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 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                       _________________                                    Palmira Talijūnienė 
                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                                


