
KAUNO TADO IVANAUSKO VIDURINĖS MOKYKLOS  DIREKTORIAUS 
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos 

programa). 
 
2010-2011 m.m. 2011-2012 m.m. Kaitos tendencija 

618 620 Mokinių skaičiaus  stabilumas 

 
2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (ŠKĮVAS analizės laiškas). 

 

 1-4 klasės 5-8 klasės 9-10 klasės 11–12 klasėse 

2010/2011 m.m. 20,7 24,5 20,3 27,2 

2011/2012 m.m. 20,5 24,2 24,3 22,8 

 

3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys). 

 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 
1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. 

170 153 60 73 59 68 18 19 
 

 

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. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 

9189 39424 16985 44,2 78,2 158,7 18 1962 1892 0,1 3,9 17,7 

 

6. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos programa): 

 

Mokiniai, likę be tėvų globos 6 
Rizikos grupės mokinių skaičius 25 
Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 1 
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 4 
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 145 
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7. Įstaigos organizacinė struktūra (įstaigos duomenys, etatų sąrašas, įstaigos veiklos programa). 

 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 
Administracija 
(direktorius ir 
pavaduotojai) 
 
 
 
 

Kiti darbuotojai 
(spec. 
pedagogas, 
socialinis, 
psichologas ir 
kt.) 

Pagalbinis/ 
techninis  
personalas 
 
 
 

Laisvi 
 Etatai 
 
 
 
 
 

Iš viso etatų 
(pagal etatų 
sąrašą 01-01) 
 
 
 

Atestuotų  
 
 
 
 
 
 

Vyresniųjų  Metodininkų Ekspertų 
Iš 

viso  

4 8 25,75 0 37,75 53 12 26 1 57 

 
 
 
 

8. Mokyklos rezultatai (ŠKĮVAS analizės laiškas ar įstaigos veiklos programa): 

 

Valstybiniai brandos egzaminai 

Laikiusiųjų 
egzaminą 
mokinių 
skaičius  

Išlaikiusiųjų 
egzaminą 
mokinių 
dalis  

Išlaikiusių nuo 50 iki 100 balų 
dalis 
 
  

Lietuvių k.  25 92 52 

Matematika 13 100 30,8 

Anglų k. 32 100 34,4 

Istorija 13 100 69,2 

Mokykliniai brandos egzaminai 

Laikiusiųjų 
egzaminą 
mokinių 
skaičius  

Išlaikiusiųjų 
egzaminą 
mokinių 
dalis 

Išlaikiusių puikiai, labai gerai, 
gerai dalis 
 
 

Lietuvių k. (testas) 37 100 32,4 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 
Kartojančių kursą mokinių dalis - 
Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių dalis - 
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100% 
Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 100% 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys ir ŠKĮVAS analizės laiškas): 

 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 
Nepanaudojamos 

valandos 
Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

25 48 11 293  (48,5%) 
 

 

10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys):  

 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 
skaičius 

Nugalėtojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
skaičius 

Nugalėtojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
skaičius Nugalėtojų skaičius 

396 71 195 25 53 4 
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11. Pastato būklės analizė.  

 

Žemės panaudos sutartis sudaryta. Higienos pasas yra. Energetinis auditas atliktas ir investicinis projektas 

parengti 2011 metais.  

 

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

 

Finansavimo šaltinis Skirta lėšų 
(Lt.) 

Panaudota 
(Lt.) 

Atlikti darbai 

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2303,9 2303,9 Atnaujinta mokymo priemonių bazė 
Biudžetinių įstaigų veiklos programa 745,4 745,4 Šiluminio mazgo remontas 
Labdaros ir paramos lėšos 31,7 31,7 Programinė įranga 
2 % pajamų lėšos 24,1 11,5 Dalies WC remontas 
Specialiosios lėšos 52,9 52,9 Kompiuterinė technika, švieslentė, 

žaliuzės, dalies WC remontas 
 
 
 
 

Valstybės lėšos Skirta lėšų 
(Lt.) 

Panaudota 
(Lt.) 

Atlikti darbai 

Specialios tikslinės dotacijos - - - 
VIP - - - 
Privatizavimo fondo lėšos 5,9 5,9 Šiluminės trasos remontas 
ES struktūrinių fondų lėšos 35,9 1,3 Pradėtas įgyvendinti Comenius 

projektas 

 

 
 
 

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

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

programa). 

 

 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliktas išorinis vertinimas (nuo 2011-11-21 iki 2011-11-25) 

rekomenduoja tobulinti pamoką (mokymą aktyvinančių (5-12 klasėse) metodų naudojimas pamokose (2.3.1); 

formuojamojo vertinimo metodo taikymas (2.6.1; 2.6.2); gabių vaikų ugdymas pamokose (4.3.2); mokymosi 

diferencijavimas (2.5.2); atskirų mokinių pažanga pamokose (3.3.1)).  

 

 Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nurodė, kad mokykla neteisingai į naujas sąskaitas 

perkėlė buvusios 4000 sąskaitos kreditinį likutį, nesilaikant VSAFAS reiklavimų apskaitė bibliotekos fondus 

nebalansinėje sąskaitoje, atskiras 2010 metų finansinių ataskaitų formas užpildė nesilaikant VSAFAS 

reikalavimų. 

 

 

 

 

 

 



 4

 

14. 2011 metų  tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos 

veiklos programa). 
 

Tikslas Minimalus lauktas 2011 
m. rezultatas 

2011 m. įstaigos 
pasiektas realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 2011 m. 
rezultatas 

Tobulinti mokyklos 
valdymo ir ugdymo 
procesą:  
 
organizuojant kvalifikacijos 
kėlimą, metodinę veiklą, 
vykdant ugdomojo proceso 
priežiūrą teikti pagalbą 
mokytojams ir  pagerinti 
pamokos planavimo ir 
organizavimo bei mokinių 
pasiekimų pamokoje 
vertinimo kompetencijas: 
pasiekti, kad daugumos 
mokyklos mokytojų 
pamokos dalių 1 ir 8 
vertinimai bus 2,5 ir 2,3 
(pamokos dalies vertinimas 
pagal išorės vertinimo 
metodikos kriterijus); 
 
integruoti į mokyklos 
vertinimo sistemą 
kaupiamąjį vertinimą, 
parengtą atnaujintą 
vertinimo sistemą įdiegti 
nuo 2011-2012 m. m. 
pradžios; 
 
 
efektyviai naudojant 
elektroninį dienyną ir 
praėjimo kontrolės 
įrenginius, gerinant tėvų 
informavimą bei teikiant 
pagalbą mokiniui ir jo 
šeimai, sumažinti 2011 m. 
praleistų pamokų skaičių 
8%, o nepateisintų praleistų 
pamokų skaičių - 40%  

 
 
 
 
Mokyklos mokytojų 

pamokos dalių 1 
(Pamokos planavimas ir 
organizavimas) ir 8 
(Pasiekimai pamokoje) 
vertinimai bus 2,5 ir 2,3 
(pamokos dalies 
vertinimas pagal išorės 
vertinimo metodikos 
kriterijus). 

 
 
 
 
 
 

 
Parengtas kaupiamojo 
vertinimo modulis 
(integravimui į vertinimo 
sistemą). 

 
 
 
 

 
Pagerės mokinių 
lankomumas 8%, pamokų 
praleidinėjimas be 
pateisinamų priežasčių  
40 %. 

 
 
 
 

Mokyklos mokytojų 
pamokos dalių 1 
(Pamokos planavimas ir 
organizavimas) ir 8 
(Pasiekimai pamokoje) 
vertinimai buvo 2,6 ir 
2,47 (pamokos dalies 
vertinimas pagal išorės 
vertinimo metodikos 
kriterijus). 

Atliktame mokyklos 
veiklos kokybės 
išoriniame vertinime – 
atitinkamai 2,6 ir 2,38. 

 
 

 
Parengta  nauja 

mokyklos ir atskirų 
mokomųjų dalykų 
mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
sistemos. Jos pradėtos 
taikyti nuo 2011-2012 
mokslo metų. 
 
Mokinių pamokų 
lankomumas 
nesumažėjo planuotais    
8 % ( padidėjo 0,8%). 
Pamokų praleidinėjimas 
be pateisinamų priežasčių 
sumažėjo 48 %. 

 
 
 
 
Mokyklos mokytojų pamokos 

dalių 1 (Pamokos planavimas ir 
organizavimas) ir 8 (Pasiekimai 
pamokoje) vertinimai bus 2,55 ir 
2,35 (pamokos dalies vertinimas 
pagal išorės vertinimo metodikos 
kriterijus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parengta atnaujinta vertinimo 
sistema pradėta taikyti nuo 2011-
2012 mokslo metų. 
 
 
 
 

 
 
Pagerės mokinių lankomumas 
10%, nepateisintų pamokų  
sumažės 45 %.  

 

Komentaras: (priežastys ar aplinkybės, dėl kurių nepavyko pasiekti numatytų rezultatų. Vertinamas veiklos rezultatų 
įgyvendinimo laipsnis) 
Įgyvendinant šį tikslą buvo organizuota plati metodinė, dalykinė ir kt. veikla: 

 Organizuoti seminarai mokytojams: „Pamokos planavimas, įgyvendinant bendrąsias programas“; „Mokymo(si) 
metodai – vienas iš svarbiausių pamokos elementų“; „Esminiai pamokos efektyvumo kriterijai“. 

 Gerosios darbo patirties sklaida: Praktiniai seminarai pagal dalykų blokus „Gera pamoka. Kaip to pasiekti?“; Tado 
Ivanausko ir Julijanavos vidurinės mokyklos bendras Metodinių tarybų posėdis „Pamoka - svarbiausia ugdymo(si) 
grandis. Aktyviųjų mokymo(si) metodų svarba šiuolaikinėje pamokoje“; Atvirų pamokų mėnuo „Mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimas – viena sudėtinių pamokos dalių“. 

 Sudaryta darbo grupė, kuri inicijavo ir organizavo mokyklos, atskirų mokomųjų dalykų mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo darbus. Pažymėtina, pamokos dalių 1 (Pamokos planavimas ir 
organizavimas) ir 8 (Pasiekimai pamokoje) vertinimai atlikti mokyklos vadovų ir mokyklos veiklos kokybės išorės 
vertintojų,  buvo labai panašūs. 

 Atlikus 2009–2010 m. m. ir 2010–2011 m. m. pažangumo ir lankomumo suvestinių 
       analizę, paaiškėjo, kad bendras mokinių praleistų pamokų skaičius nesumažėjo. 
       Tam turėjo įtakos mokinių sergamumas žiemos metu. Planuojant šis faktorius buvo neįvertintas. Tačiau žymiai 
       sumažėjo pamokų,  praleistų be pateisinamos priežasties( 48%, planuota 45%, t.y. nuo 13,2 iki 6,3 pamokų 
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       vienam mokiniui). Vaiko gerovės komisija vykdė prevencinį projektą „Tiesiame pagalbos ranką“ padėdama 
       mokiniams, turintiems lankomumo ir mokymosi  problemų. Gerai besimokantys mokiniai teikė tikslinei mokinių 
       grupei mokymosi pagalbą,   buvo dirbama su šių mokinių tėvais. Projekto metu 95% mokinių padarė pažangą 
       bent iš vieno mokomojo dalyko. Mokymosi pažanga ir pagalba motyvavo mokinius  geriau lankyti pamokas. 

            Įgyvendinant šį tikslą pasiekti maksimalūs laukti rezultatai, išskyrus bendrą  mokinių praleistų pamokų skaičių.  
 
 

Tikslas Minimalus lauktas 2011 m. 

rezultatas 

2011 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 2011 m. 

rezultatas 

Pagerinti 
higienines ir 
ugdymo 
sąlygas 
 

 
 
 

Apšiltinta sporto salės galinė 
siena iki 2011-02-01. 
 
Nupirkti nauji suolai IT (125 
kab.) kabinetui iki 2011-04-
01. 

 
Renovuoti II aukšto šoniniame 
koridoriuje esantys mergaičių 
ir berniukų tualetai iki 2011-
04-01. 
 
Atlikta šiluminio mazgo 
renovacija iki 2011-03-15. 
  
 Integruoti automatizuoti 
SMS pranešimai mokinių 
tėvams apie mokinių 
vėlavimą į pamokas ar 
neatvykimą į mokyklą į 
praėjimo kontrolės ir 
elektroninio dienyno sistemą 
iki 2011-03-01 

 
Parengtas naujas mokyklos 
energetinis auditas, 
numatantis stogo, apšildymo 
sistemos, karšto vandens 
paruošimo sistemos, lauko 
durų, elektros instaliacijos 
renovavimą iki 2011-04-01. 

Apšiltinta sporto salės galinė siena  
2011-01-10. 
 
Nupirkti nauji suolai IT (125 kab.) 
kabinetui  2011-01-01-28. 

 
 
Renovuoti II aukšto šoniniame 
koridoriuje esantys mergaičių ir 
berniukų tualetai  2011-02-15. 
 
 
Atlikta šiluminio mazgo renovacija  
2011-02-11. 

 
 Integruoti automatizuoti SMS 
pranešimai mokinių tėvams apie 
mokinių vėlavimą į pamokas ar 
neatvykimą į mokyklą į praėjimo 
kontrolės ir elektroninio dienyno 
sistemą  2011-01-07 

 
  
 
Parengtas naujas mokyklos 
energetinis auditas, numatantis 
stogo, apšildymo sistemos, karšto 
vandens paruošimo sistemos, lauko 
durų, elektros instaliacijos 
renovavimą 2011-03-10. 

Apšiltinta sporto salės galinė 
siena iki 2011-01-10. 
 
Nupirkti nauji suolai IT (125 
kab.) kabinetui iki 2011-02-01. 

 
 
Renovuoti II aukšto šoniniame 
koridoriuje esantys mergaičių ir 
berniukų tualetai iki 2011-02-01. 
 
 
Atlikta šiluminio mazgo 
renovacija iki 2011-02-15. 

 
 Integruoti automatizuoti SMS 
pranešimai mokinių tėvams apie 
mokinių vėlavimą į pamokas ar 
neatvykimą į mokyklą į praėjimo 
kontrolės ir elektroninio dienyno 
sistemą iki 2011-02-01 

 
 
 
Parengtas naujas mokyklos 
energetinis auditas, numatantis 
stogo, apšildymo sistemos, 
karšto vandens paruošimo 
sistemos, lauko durų, 
elektros instaliacijos 
renovavimą iki 2011-03-01. 

Komentaras: Pasiekti maksimalūs laukti rezultatai. Visos planuotos priemonės įgyvendintos, pagerintos mokyklos ugdymo 
ir higieninės sąlygos, pasirengta mokyklos renovacijai. 

 

 

15. Mokyklos problemos. 

 

Pastato remontas: stogo šiltinimas, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų  renovavimas, šviestuvų, grindų 

dangos, durų pakeitimas. Mokinių  elgesys,  mokymosi motyvacija.  

 

 
Direktorius                       _________________                                    Sigitas Alubauskas 
                                          (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                               


