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1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  
 

Mokinių skaičiaus 

mažėjimas 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

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

Kauno šv. Kazimiero 

pagrindinė mokykla 
492 -15,46 366 -25,61 363 -0,82 

 

2014 m. mokinių skaičius sumažėjo 0,82 proc. Į miesto gimnazijas išvyko 26 mokiniai, baigę 

mokykloje pagrindinio ugdymo programos I – ąją dalį. 5 mokiniai išvyko mokytis ir gyventi į 

užsienį. 20 2-7 ir 9 klasių mokinių įstojo į gimnazijas ar kitas mokyklas, teikiančias vidurinį 

išsilavinimą. Mokykloje buvo suformuotos dvi pirmos klasės – 54 mokiniai bei priešmokyklinio 

ugdymo grupė – 16 mokinių, taip pat atvyko 25 mokiniai iš kitų miesto/respublikos mokyklų. 

Mokinių tėvai pasirinkimą mokyti savo vaikus Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje 

grindžia galimybe tenkinti edukacinius poreikius: galima pagilintai mokytis anglų kalbos, 

įgyvendinama verslumo ir anglų kalbos integruoto ugdymo programa 1-2 ir 5-6 klasėse, skaitymo 

gebėjimų ugdymo programos 1-8 klasėse, 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. 

 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita. 
 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla 22,52 19,4 20,41 

 

2014 m. vidutinis mokinių skaičius 1-10 klasėse, palyginus su 2013 m., 1,01 mokinio 

padidėjo. Tai nulėmė dviejų pirmų klasių po 27 mokinius bei vienos 7 klasės (2013-2014 mokslo 

metais buvo dvi 6 klasės, kurios 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo sujungtos) suformavimas. 

 

2. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita pagal klasių grupes. 

 

Klasių grupės 2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m.  

Priešm. Gr.       Norma 20 20 20 

                          faktas 20 17 16 

  1-4 kl.             Norma 22 22 22 

                          faktas 21,4 20,5 22,12 

  5-8 kl.             Norma 25 25 25 

                           faktas 24/9 18,9 19,28 

9-10 kl.             Norma 25 25 25 

                           faktas 18,7 18 17 
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Mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 klasėse yra 0,12 mokinio didesnis nei norma, 5-8 klasėse – 

5,72 mokinio mažesnis nei norma, 9-10 klasėse – 8 mokiniais mažesnis nei norma (dauguma gerai 

besimokančiųjų mokinių iš 8 klasės išvyksta į miesto gimnazijas).  
 

3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys 2014 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. 

118 94 19 58 42 15 

231 (66,7 proc.) 115 (33,3 proc.) 
 

4. Pamainingumas: mokinių ir klasių komplektų skaičius II pamainoje (įstaigos veiklos planas). 
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. 1-4 kl. 5-10 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 

8027 16461 48,94 52,25 5 929 0,03 2,94 

 

6. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas): 

Mokykla priklauso Kauno m. Šilainių seniūnijai, kurioje yra 2 vidurinės mokyklos, 3 

gimnazijos, 1 progimnazija ir 2 pradinės mokyklos. Mokykla yra vienintelė seniūnijoje, esanti ties 

Kauno miesto ir rajono riba, todėl tenkina ne tik Sargėnų mikrorajono, bet ir pagal geografinę 

padėtį šalia esančių Kauno rajono mokinių ugdymosi poreikius.  

 

Šeimų socialinės kategorijos Šeimų skaičius 

Daugiavaikės šeimos 49 

Probleminės šeimos 3 

Mokiniai, augantys nepilnose šeimose 40 

Mokiniai, kurių vienas tėvų miręs 11 

Mokiniai, augantys pilnose šeimose 323 

 

75 mokiniai (20,66 proc.) yra iš socialiai remtinų šeimų (jų pajamos vienam šeimos nariui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt). Nemokamai maitinamų mokinių skaičius (2014-12-

12) – 62 (17,8 proc.). Nepilnose šeimose auga 40 vaikų (11,02 proc.). 
 

Mokinių socialinės kategorijos Mokinių skaičius 

Socialiai remtinų šeimų vaikai 75 

Likę be tėvų globos vaikai 6 

Rizikos grupės mokinių skaičius 5 

 

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

 

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 3 11 21 3 38 

 

Mokykloje dirba 41 pedagogas. Iš jų 4  (9,7 proc.) – dirba antraeilėse pareigose. 3 (7,3 proc.) 

– suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, 21 (51,2 proc.) – mokytojo metodininko, 11 

(26,8 proc.) – vyresniojo mokytojo, 3 (7,3 proc.) – mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4 proc.) 
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–   socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4 proc.) –   IV psichologo 

kvalifikacinė kategorija, 1 (2,4 proc.) – logopedo metodininko – specialiojo pedagogo metodininko  

kvalifikacinė kategorija. 

4 (7,3 proc.) pedagogai įgiję reikiamą išsilavinimą ir dėsto du dalykus. 100 proc. mokytojų 

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

metu studijuoja). 9 (21,9 proc.) pedagogams suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis.  
 

8. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos planas): 

 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis - 

Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių dalis - 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100 proc. 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100 oc.  

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys): 

 

Būrelių skaičius Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 

skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

25 33 1 335 mokiniai (96,8 proc.) 

 

10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys): 

  

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

244 17 112 22 57 5 
 

 

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 2010-09-21 Nr. 9-0524(6). 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato būklę (2014 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. 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; 
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- 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). 

2014 m. finansavimas mokyklai nebuvo skirtas.  
 

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

 

Finansavimo 

šaltinis 

Finansavimas 

(lt) 

Panaudota 

(lt) 

Atlikti darbai 

Valstybinių 

funkcijų 

vykdymo 

programa 

1490401 1490401 Darbo užmokestis pinigais – 1106400 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 346901 Lt; 

Spaudiniai – 16600 Lt; 

Mokymo priemonės – 5000 Lt; 

Kvalifikacijos kėlimas – 10200 Lt; 

Mokinių mokomoji pažintinė veikla - 5300 Lt. 

 

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa 

898163 898163 Darbo užmokestis pinigais – 316300 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 97907 Lt; 

Ryšių paslaugos – 6100 Lt; 

Kitos prekės – 3500 Lt; 

Komunalinės paslaugos – 427049 Lt. Iš jų: 

- šildymas – 352900 Lt; 

- elektros energija – 64580 Lt; 

- vandentiekis ir kanalizacija – 9569 Lt. 

Kitos paslaugos - 14207 Lt. Iš jų: 

- kitos paslaugos – 1115 Lt (banko - 334 Lt, 

dezinfekcija - 1104 Lt, šiukšlių išvežimas – 

5447 Lt); 

- maitinimo paslaugos – 6207 Lt.. 

Darbdavių socialinė parama pinigais – 0 Lt; 

Socialinė parama pinigais (mokinių pavėžėjimas) – 

23600 Lt; 

Ilgalaikis materialusis turtas (lauko gimnastikos 

įrenginys) – 9500 Lt. 

 

Valiutinė sąskaita  72508,80 36554,63 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.  

2014 m. į tarpvalstybinį mobilumą Turkijoje vyko 8 

mokyklos atstovai (5 mokytojai ir 3 mokiniai) bei 

Portugalijoje – 10 mokyklos atstovų (6 mokytojai ir 4 

mokiniai) 

Transporto išlaidos – 17185,17 Lt; 

Komandiruočių išlaidos – 18669,46 Lt; 
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Edukacinė išvyka projekto dalyviams Lietuvoje – 

700 Lt.  

 

2 % pagal 

labdaros ir 

paramos įstatymą 

lėšos 

10599,44 5764,42 Paslaugos – 2619,42 Lt; 

Kvalifikacijos kėlimas  - 440 Lt; 

Kt. paslaugos – 2705 Lt.  

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa 

(Specialiosios 

lėšos) 

69700 69700 Prekės – 45400 Lt. Iš jų: 

- santechnikos prekės – 3148,18 Lt, 

- valymo priemonės ir įrankiai – 6231,11 Lt, 

- kanceliarinės prekės – 10142,18 Lt, 

- kompiuterių detalės – 10831,10 Lt, 

- spausdintuvų dažų kasetės – 4682,01 Lt, 

- elektros prekės – 2042,18 Lt, 

- statybinės remonto prekės – 5141,14 Lt, 

- inventorius – 3182,10 Lt  

Kvalifikacijos kėlimas – 5000 Lt; 

Paslaugos – 11500 Lt; 

Komunalinės paslaugos – 7800 Lt. 

  

Kitos lėšos: 

Nacionalinis 

egzaminų 

centras; 

 

Viešųjų darbų 

programa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinio 

Olimpinio 

komiteto prizas. 

 

Kauno miesto 

savivaldybės 

finansuojami 

projektai 

(biudžeto  

 

880,47 

 

 

 

3429,50 

 

 

2423,53 

 

 

 

 

 

 

5400 

 

 

 

2500 

 

880,47 

 

 

 

3429,50 

 

 

2423,53 

 

 

 

 

 

 

5400 

 

 

 

2500 

 

VBE vertintojų darbo užmokestis – 568 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 175,97 Lt; 

Komandiruočių išlaidos – 136,50 Lt. 

 

Kauno teritorinė darbo birža – 3429,50 Lt: 

- darbo užmokestis pinigais – 2618,34 Lt; 

- socialinio draudimo įmokos – 811,16 Lt; 

Kauno miesto savivaldybės administracija – 2423,53 

Lt: 

- darbo užmokestis pinigais – 1745,57 Lt; 

- socialinio draudimo įmokos – 540,78 Lt; 

- prekės (darbo priemonės, įrankiai) – 137,18 

Lt. 

 

Olimpinės stovyklos organizavimo išlaidos (sporto, 

turizmo inventorius, kanceliarinės prekės, transporto 

paslaugos, stovyklos dalyvių maitinimas ir kt.).  

 

Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Olimpinis 

kaimelis“ – 900 Lt, 

Konferencija „Antikorupcinis mokinių ugdymas – 

prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės 

pilietį“ – 1200 Lt, 

Projektas „Advento skaitiniai“ – 400 Lt.  

 
 

 

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

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

2014 m. kovo 27 d. mokykla tikrinta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dėl 

mokyklos priešgaisrinės būklės – neatitikčių priešgaisrinės saugos reikalavimams nerasta. 

2014 m. lapkričio 11 d. atlikta valstybinė periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė 

nustatė, kad sporto salės bei klasės Nr. 132 grindų danga nelygi. 

Sporto salės grindų dangai iš esmės išlyginti mokykla finansinių galimybių neturi. Pažeidimas 

132 kabinete pašalintas. 
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14. 2014 metų  tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos 

veiklos planas). 

I tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

Tobulinti 

mokymo(-si) 

kokybę. 

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. 

100 proc. mokytojų ne mažiau kaip 6 ak. val. mokymo(-si) proceso valdymo 

kompetenciją tobulino seminaruose: „Pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Integruotas 

ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“, „Mokytojo 

praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei pasiekimų 

vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, „Seminaras apie 

būdus įdomiai mokyti apie Europos Sąjungą“, „Mokymasis tiriant – veiksmingas mokymosi 

modelis XXI a. mokykloje“ ir kt. (realiai – ne mažiau kaip 29 ak. val.) 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojamos mokytojų mokymo(-si) proceso valdymo 

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

laipsnis vertinamas labai gerai. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2, 6 klasių 

mokiniams. 

Parengta ir įgyvendinama 

integruota užsienio (anglų) 

kalbos ir verslumo ugdymo 

programa 2, 6 klasių 

mokiniams. 

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

programos 2, 6 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. Programos įgyvendinamos užtikrinant tęstinumo 

principą (2013 m. jos buvo įgyvendinamos 1 ir 5 klasėse). 

   Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos ir įgyvendinamos integruotos užsienio 

(anglų) kalbos ir verslumo programos 2, 6 klasių mokiniams“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

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

vertinamas labai gerai. 

II tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Užtikrinti 

ugdymo  

veiksmingumą  

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. 

Mokytojai pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją tobulino seminaruose: 

„Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei 

pasiekimų vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Pamokos vadyba: 

teoriniai ir praktiniai aspektai“ ir kt. Realiai net 92 proc. mokytojų ne mažiau kaip 18 ak. 

val. tobulino pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją.  
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Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojama mokytojų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

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

laipsnis vertinamas labai gerai. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3 ir 7 klasių 

mokiniams. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3-4 ir 7-8 klasių 

mokiniams. 

Parengtos kompetencijų 

knygelės 3-4 ir 7-8 klasių 

mokiniams. 

1-3 ir 5-7 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

1-8 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

1-8 klasių mokiniai 

sistemingai pildo ir 

analizuoja kompetencijų 

knygeles. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-2 ir 5-6 klasių 

mokiniams. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-8 klasių 

mokiniams. 

Parengti ir pagaminti 

„Kompetencijų žinovo“ 

ženkliukai 1-8 klasių 

mokiniams. 

Darbo grupės parengtos ir pagamintos 1-8 klasių kompetencijų knygelės „Aš augu“,  

skirtos ugdyti bendrąsias kompetencijas, padedančios 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. Knygelės 

buvo pristatytos, analizuotos ir aptartos kiekvienos klasės valandėlės metu mokiniams, 

daliai tėvų – klasės tėvų susirinkimo metu (pristatė direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

Kompetencijų knygelės 3-4 ir 7-8 klasių mokiniams parengtos atsižvelgiant į darbo grupės 

pateiktus siūlymus dėl jų struktūros, turinio tobulinimo, kadangi 2013 metais šios knygelės 

buvo parengtos 1-2 ir 5-6 klasių mokiniams. Tad atsižvelgiant į siūlymus dėl tobulinimo jos 

atnaujintos ir šių klasių koncentrų mokiniams. Įgyvendinama užtikrinant tęstinumo 

principą. Visi 1-8 klasių mokiniai jas sistemingai pildo, analizuoja per klasės bendruomenės 

stiprinimo programai įgyvendinti skirtą valandą kiekvieną mėnesį. Parengti ir pagaminti 

kiekvienos kompetencijos žinovo ženkliukai. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Bendrosios mokinių kompetencijos ugdomos 

nuosekliai ir kryptingai“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Bendras pamokų 

lankomumas pagerėja 10 

proc. 

Bendras pamokų 

lankomumas 1-10 klasėse 

pagerėjo 21 proc. 

Bendras pamokų 

lankomumas pagerėja 15 

proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 5 proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 9 

proc. 

Problemiškų mokinių 

pažangumas pagerėja 10 

proc. 

Gerosios patirties sklaidos valandoje „Kolega-kolegai“ ir Metodinės tarybos posėdžio 

„Mokinių skatinimo pamokoje gerosios patirtys mokykloje“ metu buvo išsakytos ir 

išanalizuotos mokinių skatinimo pamokoje patirtys, darbo grupės apibendrino ir buvo 

sukurti ir pradėti įgyvendinti Mokyklos nelankymo prevencijos bei Skatinimo sistemos 

pamokoje modeliai lėmė teigiamus lankomumo bei pažangumo pokyčius. Bendras pamokų 

lankomumas pagerėjo net 21 proc. (tai 6 proc. daugiau nei buvo numatyta maksimaliame 

lauktame rezultate), o problemiškų mokinių pažangumas pagerėjo 9 proc. (tai 4 proc. 

daugiau, nei buvo numatyta minimaliame lauktame rezultate, bet 1 proc. mažiau nei 

numatytame maksimaliame).   

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurtas mokyklos nelankymo prevencijos modelis“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengtos ir 75 proc. 

mokytojų pamokose tinkamai 

taiko individualios mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo strategijas, 

susitartas bendruomenėje. 

Parengtos ir 80 proc. 

mokytojų pamokose 

tinkamai taiko individualios 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

strategijas, susitartas 

bendruomenėje.  

Parengtos ir 90 proc. 

mokytojų pamokose tinkamai 

taiko individualios mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo strategijas, 

susitartas bendruomenėje. 

Darbo grupė tobulino mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą 

(susitarta dėl individualios mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo per sudėtinį ir 
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kaupiamąjį pažymius, atnaujinti ir patobulinti bendrieji susitarimai dėl mokinių vertinimo ir 

kt.). Su atnaujintomis vertinimo nuostatomis buvo supažindinti visi mokiniai (kiekvieno 

dalyko mokytojų pamokų metu), tėvai (klasės tėvų susirinkimų metu), mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje bei el. 

dienyne. Tačiau dar būtini susitarimai dėl individualios kiekvieno mokinio pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengtos veiksmingos individualios mokinių 

pažangos ir pasiekimų atpažinimo bei vertinimo strategijos“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

10 proc. pagerėjo bendras 

mokinių pažangumas. 

Ne mažiau kaip 10 proc. 

pagerėjo 6-8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir istorijos 

pažangumas.  

20 proc. pagerėjo bendras 

mokinių pažangumas. 

50 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo pamokoje 

sistemą 5-6 klasėse. 

50 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo 

pamokoje sistemą 5-8 

klasėse. 

80 proc. mokytojų taiko 

mokinių skatinimo pamokoje 

sistemą 5-8 klasėse. 

6-8 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos pažangumo pokyčių analizė 

rodo, kad pažangumas pagerėjo ne mažiau kaip 10 proc.  

Stebėtų pamokų analizė parodė, kad 50 proc. mokytojų  savo pamokose taiko Mokinių 

skatinimo pamokoje modelio fragmentus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Sukurta pozityvi, lanksti, konkreti mokinių skatinimo 

pamokoje, siekiant pažangos, sistema“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės 

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

Komentaras:  

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

vertinamas labai gerai. 

 

III tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

Padidinti 

galimybes 

talentų 

pažinimui, 

ugdymui, 

pristatymui. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-2 

klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-

2 ir 5-6 klasėse. 

Vyksta Skaitymo dienos 1-2 

ir 5-6 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 

klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 ir 

7-8 klasėse. 

Vyksta Meno dienos 3-4 ir 7-

8 klasėse. 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 

klasėse 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 

ir 7-8 klasėse. 

Vyksta 5 Sporto dienos 3-4 ir 

7-8 klasėse 

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos skaitymo įgūdžių ugdymo programos 1-2, 5-6 

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

gebėjimams nuosekliai lavinti. Programos įgyvendinamos užtikrinant tęstinumo ir 

nuoseklumo principus, tad apima visą pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo 

programos I dalį, t.y. įgyvendinamos 1-8 klasėse.   

Darbo grupės parengtos ir įgyvendinamos 12 menų valandos programų, integruotų į 

neformalųjį mokinių švietimą 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 klasėse (meninės fotografijos, siužetiniai 

šokiai, „Kuriame grožį“, piešimo kompiuteriu, kompiuterinė leidyba, kompiuterinis 

dizainas, dainavimo studija, dainavimo teatras, etnografinis teatras). 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 sritis, išsikelti tikslus, aktyviai jų 

siekti, išbandyti save įvairiose meno srityse. Veiklos sukuria sąlygas mokinių meninių 

talentų pažinimui, ugdymui bei pristatymui.  Šioms veikloms vykdyti parengtas optimaliai 

tinkamas tvarkaraštis. 

Darbo grupių buvo parengtos ir įgyvendintos Fizinės ir dvasinės jėgos (Break dance), 

Fizinės ir dvasinės pusiausvyros (sporto popietė „Mes - žiemos olimpiečiai“), Olimpinės, 

Fizinio ir intelektinio greitumo (metodinė praktinė diena „Olimpo link“), Aerobinio 

pajėgumo (sportinė-pilietinė akcija „Su mama, tėčiu ir draugu aš per Lietuvą su dviračiu 

lekiu“) dienos, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei mokinių tėvai.  
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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  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tobulinti 

skirtingų 

gebėjimų 

mokinių 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimą 

pamokoje. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 80 proc. mokyklos 

mokinių. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 100 proc. 

mokyklos mokinių. 

Mokinių mokymosi stiliai, 

būdai bei intelekto rūšys 

nustatyta 100 proc. mokyklos 

mokinių. 

35 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) 

procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

45 proc. mokytojų 

pamokose tinkamai 

diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-

si) procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

45 proc. mokytojų pamokose 

tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) 

procesą, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilius, 

intelektų rūšis, mokymosi 

būdus. 

Darbo grupės atliktas anketavimas, siekiant nustatyti mokinių mokymosi stilius, būdus 

bei vyraujančias intelekto rūšis. Apibendrinus duomenis, pateiktos metodinės 

rekomendacijos  mokytojams, kaip organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių mokymosi stilius, būdus bei intelekto rūšis, parengta patarimų ir rekomendacijų 

paketai apie jų mokomose klasėse vyraujančius mokymosi stilius, būdus bei intelekto rūšis 

Atlikto tyrimo metu gauti rezultatai panaudoti ir tėvų pedagoginiam švietimui: individualių 

susitikimų metu pristatyti ir analizuoti su kiekvieno mokinio tėvais. Parengti ir klasėms 

pristatyti bei su mokiniais aptarti lankstinukai „Mūsų skirtumai ir panašumai“, pateikiantys 

mokiniams informacijos apie jų klasėje vyraujančius mokymosi stilius, būdus ir intelekto 

rūšis, bei patarimus, kaip galima sėkmingai mokytis, atsižvelgiant į savo savitumą. Parengti 

ir, kaip rodo pamokų stebėsenos analizė, daugelyje pamokų bei specialiojo pedagogo, 

logopedo užsiėmimų, sėkmingai taikomi diferencijuojant ar individualizuojant ugdymo(-si) 

procesą duomenys apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi stilius, 

būdus bei intelekto rūšis. Mokytojų savianalizės, pamokų stebėsenos analizės duomenys 

leidžia teigti, kad ne mažiau kaip 45 proc. mokytojų tinkamai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo(-si) procesą, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius, intelektų 

rūšis, mokymosi būdus.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius bei intelekto 

rūšis diferencijuotas ir individualizuotas ugdymo procesas“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių menui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių mokslui 

mokinių. 

Atpažįstama 50 proc. 1-2 

klasių gabių menui mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių menui 

mokinių. 

Atpažįstama 75 proc. 5-6 

klasių gabių menui mokinių. 

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos“ analizė Metodinėse grupėse, apskrito 

stalo diskusija „Kaip atpažinti gabius mokinius?“ leido identifikuoti gabius menui ir 

mokslui mokinius. 

Mokytojų profesinės kompetencijos, reikalingos gabių vaikų atpažinimui, tobulintos 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose:  „Pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 

„Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi motyvacijos žadinimas“, „Integruotas 
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ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“, „Mokytojo 

praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei pasiekimų 

vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymo(-si) rezultatų“, „Saugios 

mokyklos kūrimas“ ir kt.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta analizė apie gabių mokinių atpažinimo 

patirtis“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

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

vertinamas labai gerai. 

V tikslas 
Minimalus lauktas 

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tinkamai 

aprūpinti 

ugdymo 

procesą. 

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą.  

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą. Kitų 

mokomųjų dalykų 

mokytojai patikslinę 

dalykui mokyti reikalingų 

mokomųjų priemonių 

sąrašą. 

Informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos), ekonomikos, 

biologijos, žmogaus saugos 

mokytojai parengę dalykų 

mokymui reikalingų 

priemonių sąrašą. Kitų 

mokomųjų dalykų mokytojai 

patikslinę dalykui mokyti 

reikalingų mokomųjų 

priemonių sąrašą. 

40 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų priemonių 

sąrašą) aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

80 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų 

priemonių sąrašą) 

aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

50 proc. mokomųjų dalykų 

kabinetų tikslingai (pagal 

pateiktą reikalingų priemonių 

sąrašą) aprūpinami mokymo 

priemonėmis. 

Visų mokomųjų dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Švietimo aprūpinimo standartais bei 

atsižvelgdami į Bendrąsias dalyko ugdymo programas, patikslino dalykui mokyti reikalingų 

priemonių sąrašus. 80 proc. mokomųjų dalykų kabinetų tikslingai aprūpinti mokymo 

priemonėmis (atnaujinti ir papildyti vadovėlių fondai, mokymo procesui reikalingos 

literatūros fondai, įsigyta mokymo priemonių (istorijos, fizikos, kūno kultūros, technologijų 

pamokoms ir kt.), plečiamos galimybės veiksmingai ugdymo procese naudoti informacines 

technologijas (nupirkta ir stacionariai sumontuoti dar 7 daugialypės terpės projektoriai bei 

ekranai: 2- pradinių klasių kabinetuose, 2 – anglų kalbos kabinetuose, 1-lietuvių kalbos, 1-

rusų kalbos, 1-geografijos). 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengti kiekvieno dalyko mokymui reikalingų 

priemonių sąrašai“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus 

pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Atnaujinta 50 proc. 

apklausoje įvardinto grožinės 

literatūros poreikio. 

Atnaujinta 80 proc. 

apklausoje įvardinto 

grožinės literatūros 

poreikio. 

Atnaujinta 80 proc. 

apklausoje įvardinto grožinės 

literatūros poreikio. 

Mokyklos bibliotekos grožinės literatūros fondas, reikalingas mokymo procesui 

organizuoti, atnaujintas 80proc., atsižvelgiant į apklausos duomenis. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta grožinės literatūros poreikio apklausa“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

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

vertinamas labai gerai.  

 

VI tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 
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Veiksmingai 

naudoti 

mokymo 

priemones 

pamokoje. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

informacinių technologijų 

naudojimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetenciją 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetenciją. 

80 proc. mokytojų ne mažiau 

kaip 6 ak. val. tobulino 

ugdymo(-si) aplinkų kūrimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino ugdymo(-si) 

aplinkų kūrimo 

kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne 

mažiau kaip 6 ak. val. 

tobulino ugdymo(-si) aplinkų 

kūrimo kompetenciją. 

100 proc. mokytojų ne mažiau kaip 6 val. informacinių technologijų naudojimo bei 

ugdymo(-si) aplinkų kūrimo  kompetencijas tobulino seminaruose „Integruotas ugdymas 

panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ „Pamokos vadyba: 

teoriniai ir praktiniai aspektai“, Besimokančiųjų parengimas sėkmei: galimybės ir 

metodai“, „IKT įrankiai kūrybiškai pamokai. ANIMOTO - pristatymų kūrimo programa“, 

„Kino edukacijos ugdymo bazė internete: pristatymas ir patarimai“ ir kt. (realiai 69 proc. 

mokytojų ne mažiau kaip 16 ak. val. tobulino informacinių technologijų naudojimo 

kompetenciją, 71 proc. mokytojų ne mažiau kaip 22 ak. val. tobulino ugdymo(-si) aplinkų 

kūrimo kompetenciją). 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Plėtojamos mokytojų dalyko informacinių 

technologijų naudojimo bei ugdymo(-si) aplinkų kūrimo kompetencijos“ detalią analizę 

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

50 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, neformaliojo 

švietimo veikloje. 

65 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, 70 proc. 

mokytojų veiksmingai 

naudoja mokymo 

priemones neformaliojo 

švietimo veikloje. 

75 proc. mokytojų 

veiksmingai naudoja 

mokymo priemones 

pamokoje, neformaliojo 

švietimo veikloje. 

Stebėtų pamokų analizė parodė, kad 65 proc. mokytojų veiksmingai naudoja mokymo 

priemones pamokoje, 70  proc.- neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Dažniausiai 

veiksmingai naudojamos mokymo priemonės: vadovėliai, pratybos, garso ir vaizdo įrašai, 

žodynai, žemėlapiai ir atlasai, pateiktys, tradicinis ir netradicinis sporto inventorius, 

antrinės žaliavos. 50 proc. neformaliojo švietimo užsiėmimų vyksta netradicinėse erdvėse.  

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Atlikta mokymo priemonių panaudojimo pamokoje, 

neformaliojo švietimo veikloje veiksmingumo analizė“ detalią analizę pagal lauktus 

rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas gerai. 

80 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

100 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

100 proc. mokytojų dalinasi 

patirtimi, analizuoja, 

reflektuoja, mokosi vieni iš 

kitų. 

Mokytojai dalinosi ir analizavo kvalifikacijos tobulinimo metu gauta medžiaga (plėtojo 

įvairias kompetencijas), stebėjo vieni kitų pamokas, jas analizavo, mokėsi vieni iš kitų. 

Metodinėse grupėse vyko gerosios darbo patirties refleksija „Kolega-kolegai“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Dalinamasi gerąja patirtimi metodinėse grupėse“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Komentaras:  

Atsižvelgiant į detalią V tikslo realizavimo pagal prognozuotus rezultatus analizę, VI tikslo įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

 

VII tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Stebėti ir 

analizuoti 

mokinių 

pažangos lygį. 

3 ir 7 klasėse parengtas ir 

įgyvendinamas projektas „Aš 

augu“. 

3-4 ir 7-8 klasėse parengtas 

ir įgyvendinamas projektas 

„Aš augu“. 

3-4 ir 7-8 klasėse parengtas ir 

įgyvendinamas projektas „Aš 

augu“. 

Darbo grupės sukurtas ir įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo 
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projektas „Aš augu“ 3-4 ir 7-8 klasėse. Projektas įgyvendinamas užtikrinant tęstinumo ir 

nuoseklumo principus (2013 m. buvo parengtas ir įgyvendintas 1-2 ir 5-6 klasėse), tad šiais 

metais įgyvendinamas 1-8 klasėse.  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 „Įgyvendinamas mokinių individualios pažangos 

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

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

Komentaras: 

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

vertinamas labai gerai. 

 

VIII tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Tobulinti 

pedagoginį tėvų 

švietimą. 

Pedagoginiame švietime 

dalyvauja 70 proc. tėvų. 

Pedagoginiame tėvų 

švietime dalyvauja 80 proc. 

tėvų. 

Pedagoginiame švietime 

dalyvauja 80 proc. tėvų. 

Darbo grupės nustatytas tėvų pedagoginio švietimo poreikis, parengta ir įgyvendinama 

Pedagoginio tėvų švietimo programa. Ne mažiau kaip 90 proc. tėvų dalyvavo 

individualiuose pokalbiuose su klasės vadovais, kurių metu buvo aptariami jų vaikų 

mokymosi stiliai, būdai bei intelekto rūšys; ne mažiau 80 proc. tėvų dalyvavo 

pedagoginiame, psichologiniame tėvų švietime klasių tėvų susirinkimuose (supažindinant su 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, mokinių kompetencijų knygelėmis 

ir kt.); 100 proc. tėvų, kurių vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo diskusijose, 

konsultacijose su specialiąja  pedagoge, psichologe, logopede, socialine pedagoge ar/ir 

Vaiko gerovės komisijoje, ne mažiau kaip 80 proc. tėvų dalyvavo Olweus patyčių ir smurto 

prevencijos programos, Zipio draugų, Obuolio draugų programų pristatymuose, pagal 

poreikį visi tėvai turi galimybę rasti informacijos įvairiomis temomis mokyklos interneto 

svetainės skyrelyje „Tėvų biblioteka“. 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Parengta pedagoginio tėvų švietimo programa“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras:  

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

įgyvendinimas vertinamas labai gerai. 

 

IX tikslas 
Minimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

2014 m. įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas  

2014 m. rezultatas 

Kurti atvirą ir 

saugią mokyklą. 

90 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

90 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

100 proc. socialinių, 

psichologinių, bendravimo 

problemų sprendžiama 

veiksmingai. 

90 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. 

100 proc. pedagoginių 

problemų sprendžiama 

sutelkus mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir tėvų 

komandas. 

Pagal poreikį sudaromos darbo grupės laikinoms socialinėms, psichologinėms, 

bendravimo, pedagoginėms problemoms spręsti, kurios veiksmingai sprendžia iškilusias 

problemas. Šių  problemų sprendimui telkiamos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

tėvų komandos (pavyzdžiui, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 7 klasės, kuri buvo sujungta iš dviejų 

buvusių 6 klasių, klasės valdymo problema kai kurių mokomųjų dalykų pamokose: buvo 

sudaryta darbo grupės, stebėta šios klasės visų mokomųjų dalykų pamokos, organizuoti 

pokalbiai su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, parengtos metodinės 

rekomendacijos mokytojams dėl ugdymo proceso organizavimo ir palankaus mokymuisi 
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mikroklimato kūrimo ir kt.) 

Atsižvelgiant į sėkmės kriterijaus „Telkiamos komandos laikinoms problemoms spręsti“ 

detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės kriterijaus pasiekimo laipsnis 

vertinamas labai gerai. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3 ir 7 

klasėse. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3-4 ir 

7-8 klasėse. 

Parengta ir įgyvendinama 

Klasės bendruomenės 

stiprinimo programa 3-4 ir 7-

8 klasėse. 

Darbo grupės parengta ir įgyvendinama klasės bendruomenės stiprinimo programa 3-4 

ir 7-8 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. Programa įgyvendinama užtikrinant tęstinumo ir nuoseklumo principus (2013 m. 

buvo parengta ir įgyvendinta 1-2 ir 5-6 klasėse), tad šiuo metu įgyvendinama 1-8 klasėse. 

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 ir įgyvendinama 3-4 ir 7-8 klasėse Klasės 

bendruomenės stiprinimo programa“ detalią analizę pagal lauktus rezultatus, šio sėkmės 

kriterijaus pasiekimo laipsnis vertinamas labai gerai. 

 

Komentaras: 

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

vertinamas labai gerai. 

 

 
 

15. Mokyklos problemos: 

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

būklė, žiemą yra šalta, temperatūra neatitinka higienos normų; 

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

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

šviestuvų keitimo darbus, nupirkti maisto tvarkymo įrenginius;  

 šilumos ūkio renovacija, apimanti šilumos punkto rekonstrukciją, šildymo sistemos 

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

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

keitimas; 

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

aktualus aptvėrimo klausimas. 

 

 

 

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


