
 

 

 

 

Kauno Tado Ivanausko progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga 

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

 

 

2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS) 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Vėtrungės g. 1, LT – 48135,  Kaunas   

1.2. Telefono Nr. 36 02 45 

1.3. El. pašto adresas info@ktip.lt 

1.4. Interneto svetainė  www.ktip.lt  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą 

ir krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, 

tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną 

sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam 

dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.  

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: švietimas ir priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos 

dalies programų įgyvendinimas. 

2.3.  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas:  

2.3.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas , bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius arba 

nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą; 

2.3.2.  konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams; 

2.3.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

2.3.4.sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančius programų modulius;  

2.3.5. rengia neformaliojo švietimo programas; 

2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą; 



2.3.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir 

specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių 

integruotą mokymą; 

2.3.9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis  namuose ir savarankiškai;  

2.3.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

2.3.11. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

2.3.12. vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

2.3.13. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

2.3.14. progimnazijos valdymą grindžia demokratiniais principais;  

2.3.15. sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina 

mokinių organizacijų veiklą; 

2.3.16. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 

2.3.17. kuria progimnazijoje modernią informavimo sistemą; 

2.3.18.  kuria progimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį; 

2.3.19.  vykdo progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą; 

2.3.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, 

progimnazijos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti 

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir progimnazijos partneriai; 

2.3.21. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia 

progimnazijos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko 

gerove susijusias funkcijas; 

2.3.22. vykdo pagilintą anglų kalbos mokymą; 

2.3.23. atlieka kitas teisės aktuose ir progimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė  

3.2. Įstaigos įsteigimo metai: 1985. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

 

 



V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

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 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4 12,75 18,25 0 34,75 11 26 23 2 62 

 

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose) 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

(galima pridėti atskirą lapą) 

 

5.2.1. Pridedama. 

 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje  ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose) 

dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data) 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacijos kėlimo programos 

(seminaro) pavadinimas ir trukmė 

Kvalifikacijos 

kėlimo programos 

(seminaro) 

teikėjas 

Pažymėjimo Nr., 

išdavimo data 

 

 

1 

 

 

Alubauskas Sigitas 

 

 

direktorius 

 

 

 

Mišraus mokymo organizavimo 

patirtis Italijos ugdymo įstaigose, 

30 valandų 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Nr. 96623, 

2016-03-19-22 

Mokyklų patirtys siekiant 

mokinių mokymosi pažangos, 16 

valandų 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Nr. GA-0772, 

2016-05-25 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Pocienė Audra 

 

 

 

 

 

 

direktoriaus  

pavaduotoja 

ugdymui 

Atviros respublikinės  integruotos 

nuotolinės pamokos stebėjimas 

„Pamoka 5 klasėje (choreografija, 

istorija, muzika, IKT) Sausio 13-

sios įvykiams Kaune paminėti“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Nr. PA-50, 

2016-02-03  

Anglų k. mokytojų nuotolinė 

metodinė–praktinė valanda 

„Mano sėkmės – Teacher to 

Teacher“, 1 valanda 

 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Nr. PA-161, 

2016-02-25 

Mišraus mokymo organizavimo 

patirtis Italijos ugdymo įstaigose, 

30 valandų  

 

Kauno rajono 

Švietimo centras 

Nr. 96649, 

2016 -03-19-22 

Užsiėmimai  vasaros mokykloje 

„Anglų k. mokymas pagrindinėje 

mokykloje/Teaching young 

teenagers“, 16 valandų 

Lietuvos anglų k. 

mokytojų 

asociacija 

(LAKMA), 

Britų Taryba,  

Lietuvos 

edukologijos 

universitetas 

Nr. LS16-1724,  

2016-08-27 

Tarptautinė konferencija „Focus 

in Youth: Uniting, Informing and 

Inspiring Professionals and 

Citizens to Cooperate Towards 

Stronger Community“, 8 

Kauno m. 

savivaldybė, VDU 

 

Nr. SD-9322, 

2016-09-21 



valandos 

 

 

Mokslinė praktinė konferencija 

„Streso prevencija Kauno 

mieste“, 6 valandos 

LSMU MA 

Elgesio institutas,  

Kauno m. 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

PS-10-186-

87949, 

2016-10-06 

Nuotolinis  seminaras 

“Inovatyvaus mokymo(si) 

metodai”, 12 valandų 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

VK-0992, 

2016-11-21 

 

 

3 

 

 

Mozūrienė Ilona 

 

direktoriaus  

pavaduotoja 

ugdymui 

„Z kartos lyderystė: ar mes ją 

suprantame“, 6 valandos 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Nr. Edu-16-594, 

2016-02-25 

Mokau(si) kitaip, 6 valandos Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Nr. PA-904, 

2016-12-02 

 

 

4 

 

 

Dubinskė Kristina 

 

 

socialinė 

pedagogė 

Praktiniai konfliktų sprendimo 

būdai, 8 valandos 

KTU Edukacinės 

kompetencijos 

centras 

V24-1231-10, 

2016-02-22 

Teisės žinios pedagogams, 

ginantiems vaikų teises, 2 

valandos 

VšĮ Ugdymo ir 

konsultavimo 

centras 

UKC-126, 

2016-11-03 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Volungėnaitė 

Jurgita 

 

 

 

 

 

 

psichologė 

Pasitikėjimo savimi stiprinimo 

pagrindai, 10 valandų 

KPPT 4826, 

2016-01-02 

Tarptautinė programa „Obuolio 

draugai“, 24 valandos 

Ugdymo plėtotės 

centras ir VšĮ 

„Vaiko labui“ 

K5-723/4792, 

2015 09 – 2016 

05 

Mokymų programa „Ar mes 

galime susikalbėti su jaunimu? 

Darbo su jaunimu iššūkiai ir kaip 

juos įveikti“, 16 valandų 

VšĮ Šeimos 

santykių institutas 

16-390, 

2016-08-24-25 

Smurtas artimoje aplinkoje; 

atpažinimas ir pagalbos vaikams 

galimybės mokykloje, 8 valandos 

SPPC V7-308, 

2016-09-20 

Ankstyvosios prevencijos 

programa „Įveikiame kartu“, 6 

valandos 

Ugdymo plėtotės 

centras ir VšĮ 

„Vaiko labui“ 

K5-055/5576, 

2016-10-31 

 

 

 

6 

 

 

 

Kondrotienė Indrė 

 

 

 

 

spec. 

pedagogė-

logopedė 

KA2 ERASMUS+ short-term 

jion staff training event „STEM – 

the key to success in young 

people‘s education“, 40 valandų 

Zespol Szkol Nr. 

13 

2016-11-18 

Tarptautinė programa „Obuolio 

draugai“, 24 valandos 

Ugdymo plėtotės 

centras ir VšĮ 

„Vaiko labui“ 

K5-724/4793, 

2016-05-27 

Ankstyvosios prevencijos 

programa „Įveikiame kartu“, 6 

valandos 

Ugdymo plėtotės 

centras ir VšĮ 

„Vaiko labui“ 

K5-056/5577, 

2016-10-31 

7 Karkauskas Gvidas vyr. 

buhalteris 

Mišraus mokymo organizavimo 

patirtis Italijos ugdymo įstaigose, 

30 valandų  

 

Kauno rajono 

Švietimo centras 

Nr. 96634, 

2016 -03-19-22 

8 Mokytojai  Kvalifikavosi visi (iš viso 2422 

val.), vidutiniškai per metus po 

41,7 akademinių valandų (Z 

kartos mokymas ir ugdymas; 

Besimokančių mokyklų gerosios 

patirties sklaida ugdymo 

individualizavimo ir 

diferencijavimo aspektu; Mišraus 

mokymo organizavimo patirtis 

Italijos ugdymo įstaigose; Kaip 

efektyviai motyvuoti vaikus 

mokytis ir diferencijuoti 

mokymosi procesą ir kt.) 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras, 

Kauno rajono 

Švietimo centras, 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras ir 

kt. 

 

 



 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

 

2 lentelė 

 

 

VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2015 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
1 075 147 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 872 217 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 667 063 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 344 794  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa 

295 000 Mokyklos teritorijos prieš 

fasadą  ir žaidimų aikštelės 

tvoros įrengimas, 4 kabinetų 

remontas, 3aukšto tualetų ir 

persirengimo kambarių prie 

sporto salės remontas, 

planšetinių kompiuterių klasė, 

persirengimo spintelės. 

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa (spec. programa) 

24 455 Aktų salės vaizdo sistema, 

persirengimo spintelės. 

1.1.3.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 15 339 Mokinių pavėžėjimas 

1.1.4.  (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

2. Valstybės biudžeto lėšos  738 667  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

(MK) 

738 667  

2.1.2.    

2.1.3.    

2.1.4. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos 20 474  

3.1.  ES. Erasmus + 20 474  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

  

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

6 491 Dalis kompiuterių klasės 

6. Parama    

 (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

 IŠ VISO: 1 110 466  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

24 455 

 



2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 205 154 

2.2. Prekės ir paslaugos  202 930 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 902 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 16 180 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 43 167 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

2 180 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

4 000 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 74 343 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 4 770 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 51 202 

  Šildymas 37 725 

  Elektros energija 11 000 

  Vanduo 477 

  Šiukšlių išvežimas 2 000 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 7 088 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

2 978 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 978 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

1 078 125 

 

VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas) 

1 2 3 4 5 

1. Mokyklos pastatas, Vėtrungės g. 1. LT-48135, 

Kaunas 

1 692187/388032 Patikėjimo teise nuo 

1985m. 

2. Žemė (kadastro Nr. 4400-1515-4120, Vėtrungės 

g. 1, LT-48135, Kaunas 

2,7233ha 1 945 303 Panaudos teise nuo 

2009m. 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 



Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorius 16 598,89 0,00 

2 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 36 285,04 0,00 

3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 8 836,45 740,00 

 IŠ VISO: 61 720,38 740,00 

 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: Sigitas Alubauskas, 1995-03-14  

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija: aukštasis VVPI,  

         1977 metai, fizikos mokytojas, VPU, 1996 metai, vokiečių kalbos mokytojas, KTU, 2004 

         metai, vadybos ir verslo administravimo magistras. 

10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: 1455,50 Eur (per mėnesį). 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XIII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai) 

 

    

XIV SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai X  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 

 
(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
                                          

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 



15.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai (uždaviniai) Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 
1 2 

1 tikslas 
Pagerinti progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų (I dalies) mokinių mokymosi pasiekimus:  

 

1.1. Pagerės pradinio ugdymo programą baigsiančių 

mokinių pažangumas:  bus įvertinti: aukštesniam lygiui 

– 16 % mokinių, pagrindiniam – 54 % mokinių žinios 

 

1.2. Pagerės pagrindinio ugdymo programą (I pakopą) 

baigsiančių mokinių pažangumas: aukštesniam lygiui - 

8 %, pagrindiniam - 40% baigsiančių pagrindinio 

ugdymo programą (I pakopą) mokinių metų pasiekimai  

 

1.3. Pagerės mokinių pasiekimai miesto dalykų 

olimpiadose: 4 klasių anglų kalbos olimpiadoje užimta 

ne žemesnė negu 6 vieta, 5-8 kl. lietuvių, anglų k. ir 

matematikos  olimpiadose užimtos ne žemesnės negu 

15 vietos. 

 

1.4. Pagerės standartizuotų testų visų dalykų rezultatai: 4, 8 

kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai bus aukštesni 

nei Lietuvos didžiųjų miestų vidurkis. 

 

 

 

 

1.1. Pradinio ugdymo programą baigusių mokinių 

pasiekimai  įvertinti: aukštesniam lygiui – 16,9% 

mokinių, pagrindiniam – 38 % mokinių žinios;  

 

1.2. Pagrindinio ugdymo programą (I dalies) baigusių 

mokinių pasiekimai  įvertinti: aukštesniam lygiui 

– 9,7% mokinių, pagrindiniam – 55,5 % 

mokinių;  

 

 

1.3. 4 klasių anglų kalbos olimpiada-neorganizuota, 

5–8 kl. olimpiadų rezultatai: lietuvių k. –19 

vieta; anglų k. – 13 vieta;  matematika – 19 vieta. 

 

 

1.4.  2, 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų visų dalykų 

rezultatai yra aukštesni nei Lietuvos didžiųjų 

miestų vidurkis. 

 

2 tikslas 
Papildomai pritrauktomis nebiudžetinėmis ir MK lėšomis 

pagerinti edukacines aplinkas: 

 

2.1. Pamokose naudojant skaitmeninį turinį toliau bus 

       efektyvinamas ugdymo procesas, didinama mokinių 

       motyvacija: įsigytos skaitmeninio turinio pamokos 

       ( integruotas pradinukų kursas 4 klasei, matematika 

       7 klasei ir anglų k. 3 klasei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Įsigijus anglų kalbos vadovėlius ir mokymo 

      priemones 1 klasei bus pradėtas pagilintas 

      anglų k. mokymas. 

 

2.3. Atnaujinus sporto salės grindis bei atlikus 

      persirengimo kambarių remontą ugdymo 

      procesas taps saugesnis, patrauklesnis bei 

      labiau motyvuojantis.  

 

2.4. Pertraukų metu naudojantis priesalyje 

   esančiais stalo teniso stalais, bus didinamas 

   judrumas pertraukų metu, poilsis taps įdomesnis 

 

 

 

 

2.1.  Buvo planuota ir pakako lėšų įsigyti planuotas 

       skaitmeninio turinio pamokas, bet ne visas 

       išleido leidykla: anglų k. 3 klasei- 

       neišleista leidyklos, matematika 7 kl. netinka 

       prie naudojamų vadovėlių, integruotas 

       pradinukų kursas 4 klasei bus įsigytas po 

       sausio 1 d. 

2.1.1. Papildomai įsigytos: 

 Pagal projektą iš UAB „E.mokykla“  elektroninės 

ir spausdintos pratybos EMA  

2 – 6 kl. mokiniams (lietuvių k., matematikos, 

pasaulio pažinimo, gamta ir žmogus).  

2.1.2.  30 vnt. papildoma mobili 

      planšetinių kompiuterių klasė, 

      programinė įranga, interaktyvi lenta 

      pagal projektą „Šiuolaikinės mokymosi 

      aplinkos“ (ŠMA).  

 

2.2. Anglų k. mokymo priemonės 1 klasei 

       atrinktos ir įsigytos iki 2016-09-01. 

 

 
2.3. Suremontuotos sporto salės grindys  ir atliktas 

      persirengimo kambarių remontas laiku. 

 

 

 

2.4. Stalo teniso stalais leido naudotis pagal 

   panaudos sutartį nuomininkai, nuspręsta 



   ir aktyvesnis. 

 

   nepirkti. 

3 tikslas 
Patobulinti mokytojų šiuolaikinės mokinių kartos ugdymo 

kompetencijas, reikalingas bendravimui, bendradarbiavimui 

bei darbui su mokiniais taikant šiuolaikinius aktyvius 

mokymo(si) metodus bei skaitmeninį mokymo(si) turinį. 

 

3.1. Daugiau mokytojų ugdymo procese  naudos 

       interaktyvią lentą ir  skaitmeninį pamokų turinį:  

       40 %  mokytojų naudos  interaktyvią lentą ir 

       Skaitmeninio turinio pamokas  (2014–2015 m. m.  

        buvo 37%). 

 

3.2. Mokytojai gebės spręsti konfliktus ir problemines  

       situacijas pamokose bei geriau valdyti klasių 

       mikroklimatą: 2016 metais stebėtų pamokų 

       srities „Santykiai, tvarka, klasės valdymas“  

      įvertinimų  vidurkis sieks 3,32 (2014–2015 m. m. 

      buvo 3,29); 

      Olweus apklausos  rezultatai bus tokie: patyčias 

      patirs ne daugiau kaip 15,9 proc. mokinių  

      (2015m. patyčias patyrė 16,4 proc. mokinių). 

 

 

3.3. Mokytojai patobulins šiuolaikinių aktyvių 

      mokymo(si) metodų naudojimo kompetenciją.  

      Mokiniai ugdysis aukštesniuosius mąstymo 

     gebėjimus ir augs jų pasiekimai pamokose: pamokų 

     srities „Pamokos planavimas ir organizavimas“ 

     įvertinimų vidurkis sieks 2,65 (2014–2015 m.m. buvo 

     2,55). 

 

 

 

 

 

 
3.1. 42 % mokytojų naudoja interaktyvią lentą ir  

   37% skaitmeninio turinio pamokas. 

 

 

 
3.2. 2016 metais stebėtų pamokų srities 

       „Santykiai, tvarka, klasės valdymas“   

      įvertinimų vidurkis  siekia 3,50. 

 

      

     

     2016 m. lapkričio mėn. atlikus mokinių 

     Olweus apklausą rezultatai tokie: patyčias 

      patiria ne daugiau kaip 15,6 proc. mokyklos 

      mokinių.  

 

3.3. 2016 metais stebėtų pamokų srities „Pamokos 

planavimas ir organizavimas“ įvertinimų vidurkis yra 

3,03. Stebėtos 57 pamokos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

 

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2014 m. rugsėjo 1 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos 

planas) 

 
2015 m. rugsėjo 1 d. 2016 m. rugsėjo 1 d. Kaitos tendencija 

684 823 Mokinių skaičius nuosekliai didėja. 

 

 

15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8 (įstaigos veiklos planas) 

 
 1-4 klasės 5-8 klasės 

2015-2016 m. m. 25,2 27,0 

2015-2016 m. m. 25,8 26,8 

 

 

15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys) 

7 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl. 5-8 kl. Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl. 5-8 kl. 

277 181 224 141 
 



15.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės) 

8 lentelė 

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. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 

15 770 21 888 41,50 79,30 34 3 0,35 0,01 

 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 12 

Rizikos grupės mokinių skaičius 17 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius Informacija mokyklai neteikiama 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 0 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 111 
 
 

15.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa) 

10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 
Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių dalis 

Išlaikiusių nuo 36 iki 100 balų 

dalis 

Lietuvių k.        

Matematika       

Anglų k.       

Istorija       

 
11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 2 (0,2%) 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 0 

 

 

 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 

12 lentelė 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 
Nepanaudojamos valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos 

būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

28 60 0 469 (57,2 % ) 

 

 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

345 59 394 251 25 6 

 

 



15.9. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas) 

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Mokyklos pastatas, Vėtrungės g. 1. LT-

48135, Kaunas. 

 

6 995,00 

 

Būtinas pastato renovavimas, 

taupant energetinius išteklius ir 

vidaus patalpų remontas 

 

(Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis 

projektas)  

 

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

projektas parengti 2011 metais. Techninį projektą planuojama parengti 2017 metais. 

 
 

15.10. Projektinė veikla  

 

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

15 lentelė 

 

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Švietimo mainų paramos fondas  „STEM – kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i mlodzizi“ 25.670,00 

Švietimo mainų paramos fondas „SUPEER! - Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. 

Result.“ 

25.515,00 

 

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

 

15.10.3.1.  Poilsio aplinkų tobulinimo (stalo žaidimai (futbolo), suoleliai mokyklos teritorijoje). 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

Per 2013-2015 metus: 

1. Ugdymo srityje: 

1.1. Vidutinis mokinių pažangumas  99,0 %. Per 3 metus kartoti kurso buvo palikti du 

mokiniai; 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Švietimo mainų paramos fondas 3 2 51.185 

Iš viso: 3 2 51.185 



1.2. 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai aukštesni negu šalies  didžiųjų 

šalies miestų; 

1.3. Vidutiniškai 12,5 %  aštuntokų baigia pagrindinio ugdymo programos 1 dalį  

    besimokydami aukštesniuoju lygiu, pagrindiniu lygiu –  33,1%  ; 

1.4. Būrelius mokykloje lanko vidutiniškai 59,8 % visų mokyklos mokinių; 

1.5. Praleistų ir nepateisintų pamokų 1 mokiniui per mokslo metus skaičius sumažėjo nuo  

    0,2 iki 0,1.  

1.6. Patyčių lygis dalyvaujant patyčių prevencijos programoje OLWEUS per  metus  

    sumažėjo nuo 16,9 %  iki  15,6 %. 2013 metais patyčių lygis buvo 29,8 %. 

2. Edukacinių aplinkų tobulinimo srityje: 

2.1. Visi mokykloje esantys kabinetai ir klasės aprūpinti kompiuterizuotomis mokytojo 

    darbo vietomis su Multimedia projektoriais. 

            2.2.   Pamokų stebėjimo duomenimis beveik 100 % mokytojų pamokose taiko IT 

                     (interaktyvią lentą/skaitmeninio turinio pamokas/ internetą). 

2.3. Mokyklos lėšomis įsigyta viena planšetinių kompiuterių klasė, nupirktos lietuvių k.,  

    matematikos ir pasaulio pažinimo, gamta ir žmogus skaitmeninės pratybos 3 – 5 

    klasei, mokytojai jas naudoja ugdymo procese. 

3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje: 

3.1. Mokytojai patobulino mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo, gabių mokinių 

    ugdymo, mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, šiuolaikinės mokinių  

    kartos ugdymo kompetencijas. 

3.2. Visi (100%) mokytojų naudoja informacines technologijas pamokose.  

3.3. Pamokų stebėjimo duomenimis 30 % mokytojų naudoja e testavimo sistemą, 44 %  

   interaktyvią lentą ir 39 % mokytojų naudoja interaktyvią lentą, skaitmeninio turinio  

   pamokas su apklausos ir žinių tikrinimo sistema. 

4. Finansų ir ūkio valdymo srityje: 

4.1. 2016 metai baigti be įsiskolinimų (Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšos).   

   Direktoriaus pavaduotojams, mokytojams ir specialistams nustatyti maksimalūs  

   tarnybinių atlyginimų koeficientai,  

4.2. Kasmet vidutiniškai pritraukiama po 24 455 € nebiudžetinių lėšų, apskaitomų kaip  

    spec. programos lėšos. 

4.3. Kasmet vidutiniškai surenkama paramos po 6491 € (2% GPM ir kita parama). 

4.4. Energetiniai resursai naudojami taupiai (neviršijami skirti limitai). 

4.5. Sukauptos nebiudžetinės lėšos panaudotos einamajam patalpų remontui, mokinių rūbų 

                spintelėms įsigyti,  kompiuterinės technikos atnaujinimui ir remontui. 

 

XVII SKYRIUS 



ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

17.1.  Kaune:  

17.1.1. Vaikų lopšeliai - darželiai: „Rasytė“, „Žingsnelis“, „Žvangutis“, „Šarkelė“; 

17.1.2. Pradinės mokyklos: Prano Mašioto, „Ryto“; 

17.1.3. Kitos mokyklos: Kazio Griniaus progimnazija, Milikonių pagrindinė, Jono 

            Basanavičiaus gimnazija, „Santaros“ gimnazija;  

17.1.4. Kiti: Moksleivių aplinkotyros centras, Lietuvos zoologijos sodas, Kauno Tado  

            Ivanausko zoologijos muziejus, Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių filialas,  

            Tautinės kultūros centras. 

17.2. Lietuvoje: Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, Raseinių rajono Šiluvos gimnazija.  

17.3. Užsienyje: Liceul Teoretic "Dante Alighieri", Rumunija, Vazrazhdane Secondary 

Comprehensive School, Bulgarija, Diadrastiko Europaiko Sxoleio, Graikija, Isabeyli Ortaokulu, 

Turkija, Scoala Gimnaziala Cavin, Rumunija, Smiltenes gimnazija, Latvija, Dimotioko Scholeio 

Anaritas, Kipras, Zepol Szkol Nr. 13, Lenkija. 

 

 

XVIII SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos 

skyriuose) 

 

Problemos: pastato renovacija: šiltinimas, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, apšvietimo 

sistemos, patalpų grindų dangos, durų keitimas. Geresni mokinių laimėjimai dalykų olimpiadose. 

 

XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

0,14 0,22 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 

(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

0,14 0,22 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,12 0,18 



Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,15 0,21 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 2,59 2,18 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina / pajamos už suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

- - 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

1 1 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius   

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 

pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
  

VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 

 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
0,26 0,26 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
0 0 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
1 1 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________       Sigitas Alubauskas 
(parašas)            (vardas ir pavardė) 



 


