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AIDO ČEPLEVIČIAUS 
 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I DALIS 

 VADOVO ŽODIS  

 

2019 metais mokyklos bendruomenė, siekdama kokybiško ugdymo ir gerų mokinių ugdymo(si) rezultatų, daugiausiai dėmesio skyrė dviem 

prioritetinėms veiklos sritims – ugdymo(si) kokybės tobulinimui  ir mokyklos įvaizdžio gerinimui. Didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūrėme 

įgyvendindami išsikeltus prioritetus, buvo pasikeitęs mokytojų etatinio darbo apmokėjimas ir mokyklos vadovų kaita. Tačiau visų mokyklos 

bendruomenės narių sutelktumas, atsakomybė už mokyklos veiklos rezultatus ir pastangos tobulinti mokyklos veiklą padėjo bendruomenei sėkmingai 

įveikti iššūkius ir pasiekti gerų veiklos rezultatų. 

 

II DALIS 

 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2019 Ų VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir mokinių ugdymosi pasiekimus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus ir individualią pažangą. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti lyderystę ir pedagogų bendradarbiavimą, planuojant ir organizuojant mokyklos veiklą. 

2. Metodinę veiklą orientuoti į pamokų kokybės ir mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą. 

3. Efektyvinti mokymosi pagalbos organizavimą, siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos. 

 

2. Tikslas – kuriant saugią, darnią ir sveiką ugdymosi aplinką, stiprinti mokyklos įvaizdį. 
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Uždaviniai:  

1. Kiekvienam mokiniui sudaryti galimybes skleisti gebėjimus, ugdytis socialines kompetencijas ir pozityvias vertybines nuostatas.  

2. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

3. Tęsti ugdymo(si) aplinkų atnaujinimą ir modernizavimą.  

 

Svariausi rezultatai bei rodikliai:  

 2019-2020 mokslo metais padidėjo mokinių skaičius (+24 mok. (13,5%)). 

 2019 m. 10 klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai aukštesni nei rajono ir šalies vidurkiai: lietuvių kalbos – 7,00 

(rajono – 6,13; šalies – 6,28), matematikos – 5,8 (rajono – 5,05; šalies – 5,29).   

 2019 m. birželio mėnesį vykdyta 1-10 kl. mokinių praktinių-tiriamųjų projektinių darbų savaitė. Kiekvienas mokinys dalyvavo projektinėje 

veikloje. 

 Tikslingai vykdyta pamokų stebėsena, visiems mokytojams pateiktos rekomendacijos pamokų kokybei tobulinti (vestos ir aptartos 22 atviros 

pamokos, stebėtos 59 kolegų pamokos, pagerėjo pamokų kokybė: uždavinio formulavimas, vertinimas ugdant, pasiekimų ir pažangos pamatavimas, 

mokymosi organizavimas). 

 Mokyklos veiklos kokybės ir pedagogų profesinės veiklos įsivertinimas vykdytas tikslingai, orientuotas į 2019 m. veiklas. Į veiklos įsivertinimą 

įtraukta visa mokyklos bendruomenė. 

 Laimėtas finansavimas 4 rajono projektams. Vykdomos tarptautinio Erasmus+ programos projekto ,,Pagalba aplinkiniams. Būk draugiškas“ 

veiklos. 

 4–10 klasėse įgyvendinama prevencinė LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės“.  
 Organizuota Atvirų durų diena (tėvams vesta 17 atvirų pamokų, pristatyti neformaliojo švietimo būreliai, mokyklos veikla), Bendruomenės diena 

(tėvų konsultavimas ir susitikimas su dalykų mokytojais ir pagalbos specialistais). 

 Pakeistos 1-3 a. kabinetų durys, pakeista 2-3 a. koridoriaus grindų danga. 

 Mokyklos koridoriuose ir kieme įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

 Atnaujinta kompiuterių klasės bazė (iš papildomai gautų lėšų IKT priemonėms įsigyti nupirkta 10 kompiuterių). 

 

Aktualiausios problemos 

 Lėšų trūkumas pažangiausių šiuolaikinių technologijų įsigijimui: interaktyvių lentų, 3 D klasės, kalbų mokymo laboratorijos.  

 Tobulintina pamokų kokybė (mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas; IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas; diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas; individualios pažangos vertinimas, įsivertinimas ir reflektavimas). 

 Mokyklos patalpų ir aplinkos būklė (stadionui reikalinga rekonstrukcija (stadionas nuo 1965 m.), neaptverta mokyklos teritorija, sena valgyklos 

grindų danga, elektros instaliacija, ir kt.).  
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1. Darbuotojai: 

1.1. Administracija 
 

Vadovo 

pareigybė 

 

Vardas, pavardė 

Etato užimtumas Vadybinis 

stažas 

Pedagoginis 

stažas 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Aidas Čeplevičius 0,5 5 10 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Burneikienė 0,5 5 26 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aidas Čeplevičius 0,5 5 10 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Deividas Šiuša 1 4 - 
 

1.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 28 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų:  

 turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinę kategoriją 2 

turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinę kategoriją 13 

turinčių vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 11 

turinčių mokytojo/pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją  2 

3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 

 logopedai 1 0,75 

psichologai 1 0,25 

socialiniai pedagogai 1 1 

specialieji pedagogai 1 0,25 

sveikatos priežiūros specialistai 1 0,25 

mokytojo padėjėjai 2 0,5 

4. Bibliotekininkų skaičius  1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

 iki 30 metų - 

nuo 31 iki 60 metų 26 

nuo 61 iki 65 metų 2 

nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) - 
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6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 50,88 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 8,12 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 22 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 

 

1.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  
 

Per kalendorinius metus atestuota 

pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokymo lėšos 

Vyr. mokytojai/ 

vyr. pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui(iš viso) 

Išnaudota lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui (iš viso)  

Išnaudota 

lėšų 

kursams, 

seminarams 

ir kt. 

Išnaudota lėšų 

edukacinėms 

kelionėms 

Nepanaudota 

lėšų 

kvalifikacijos 

kėlimui  

(iš viso) 

Neišnaudotų 

kvalifikacijos 

kėlimui lėšų 

panaudojimas 

- - - 1400 1278   122 Įsigyta 

ugdymo 

priemonių 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS : 

2019 m. mokykloje dirbo reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintis pedagogų kolektyvas. Pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis  – 50,88 m.  

Dėl kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir prioritetinių krypčių susitarimai priimami Mokytojų taryboje, atsižvelgiant į mokyklos metinio veiklos plano 

tikslus, ugdymo proceso stebėsenos, pedagogų profesinės bei mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus. 

Visi mokytojai 2019 m. (dauguma mokytojų aktyviai (vidutiniškai 7 seminarai 1 mokytojui arba 34,5 val. (2018 m. – 5,9 val.)), dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, įgytomis žiniomis pasidalijo metodinėse grupėse, mokykloje organizuotose metodinėse dienose, praktiškai taikė pamokose. 

Ugdomosios veiklos stebėsenos duomenys  rodo, kad pagerėjo pamokų kokybė: uždavinio formulavimas, vertinimas ugdant, pasiekimų ir pažangos 

pamatavimas, mokymosi organizavimas. 

 

 

2. Mokiniai: 

2.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
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Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4  

klasės 
5-8  

klasės 

9-10 

klasės 

11-12 

klasės 

Mokyklos 

skyrius 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų skaičius - 1 4 4 2 - - 11 

Mokinių/vaikų skaičius   - 16 87 69 31 - - 203 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

2.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio - - 

Darželio - - 

Priešmokyklinio 1 16 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

Darželio - 

Priešmokyklinio 0 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

2.4. Mokinių pažangumas 
 

Klasių 

koncentras 

Mokinių 

skaičius 

Pažangumas 

(%) 

Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokosi nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 

pažymiais mokinių skaičius 

Kartojančių kursą 

mokinių skaičius 

1-4 69 100 9 0 0 0 

5-8  64 100 6 0 0 0 

9-10 21 100 6 0 0 0 

11-12 - - - - - - 

Iš viso 154 100 21 0 0 0 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

2.5. Mokinių pamokų lankomumas 
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Klasių 

koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista pamokų Praleistų nepateisintų pamokų 

skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui per mokslo 

metus 

1-4 69 4 202 17 0,25 

5-8  64 3 545 142 2,22 

9-10 21 2 016 337 16,05 

11-12 - - - - 

Iš viso 154 9763 496 3,22 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

KOMENTARAS  

Mokykloje 2019–2020 mokslo  metais (rugsėjo 1 dienos duomenys) mokosi 203 mokiniai: 1–10 klasėse - 187, priešmokyklinio ugdymo grupėje - 16. 

Vaikų dienos centrą lanko 82 vaikai, Atvirą jaunimo erdvę – 49 jaunuoliai.  

Lyginant su 2018–2019  m. m. bendras mokinių skaičius padidėjo +24 (13,5%). Šiuo metu numatomų lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę ir 

mokytis pirmoje ir penktoje klasėse prašymų skaičius leidžia prognozuoti, kad mokinių skaičius ir kitais mokslo metais nemažės.   

Mokinių pažangumas 100%. 

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, 2018–2019 m. m. pakito +0,18 pamokos (1 mokiniui vidutiniškai tenka 3,22  

nepateisintos pamokos). 
 

3. Pagalbos mokiniui teikimas: 
 

 Socialiai 

remtinų 

mokinių 

skaičius 

% Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

% Mokinių, 

turinčių kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimų, 

skaičius 

% Psichologinę 

pagalbą 

gaunančių 

mokinių skaičius 

 

% Specialiojo 

pedagogo 

pagalbą 

gaunančių 

mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 26 12,81 14 (iš jų 2 PR) 

 

6,9 45 (iš jų 5 PR) 22 14 6,9 14 (iš jų 2 PR) 6,9 

Mokyklos 

skyriuje 

- - - - - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

3.2. Mokinių nemokamas maitinimas 
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 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 

Mokykloje 26 12,81 

Mokyklos skyriuje - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

KOMENTARAS  

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius 2019 m., lyginant su 2018 m., padidėjo 4% (nuo 25 mokinių iki 26). 

Pagalbą mokiniams teikė suformuota pagalbos mokiniui specialistų komanda: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas, psichologas. 

Sveikatos priežiūrą vykdė savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Parengti ir įgyvendinti 4 rajono lygmens projektai, susiję su 

pagalba mokiniams. Tai aplinkosauginis projektas „Moksleiviai – bendruomenei“, vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Bendraukime, 

tobulėkime, pasidalinkime“, vaikų vasaros poilsio programų finansuojamas projektas „Kurkime kartu“. 

 

4. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 

4.1. Brandos egzaminai 
 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  

skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo 

programą su pagyrimu, skaičius 

   
 

4.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 
 

 

VBE pavadinimas 

 

Laikė VBE 

Įvertinimas balais  

VBE balų vidurkis 16 – 85 86 – 99 100 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

         
 

4.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 
 

 

MBE pavadinimas 

 

Laikė MBE 

 

Išlaikė MBE 

8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio 

vidurkis Skaičius % 

      



8 

 

 

4.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių 
 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose  

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose)  

Mokosi profesinio mokymo įstaigose  

Mokosi kitų šalių mokyklose  

Dirba   

Nesimoko ir nedirba  

Kita   

 

4.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   
 

10 klasės mokinių  

skaičius mokslo metų 

pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 

patikrinime, skaičius   

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 

(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 

5 5 5 7 5,8 40 20 
 

4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 5 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose  

Dirba  

Nesimoko ir nedirba  

Kita   

 

4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
 

Renginio pavadinimas  

 

Iš viso dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 

I II III 
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Rajono olimpiada     

7-9 klasių istorijos olimpiada 3 1   

9-10 klasių matematikos olimpiada 2   1 

9-10 klasių chemijos olimpiada  3   1 

9-10 klasių dailės olimpiada  1   1 

9-10 klasių lietuvių kalbos olimpiada 2   1 

5-8 klasių biologijos olimpiada 4  1  

6-8 klasių geografijos olimpiada 3    

11-12 klasių lietuvių kalbos olimpiada 2  1  

Respublikos olimpiada     

10-12 klasių istorijos olimpiada 2    

10-12 klasių dailės olimpiada 1    

Rajono konkursas     

5-10 klasių mokinių dainų konkursas užsienio kalbomis 2 1   

Dailės konkursas ,,Baltas rūbas” 3 1 1  

Kauno rajono anglų kalbos 9-10 klasių konkursas  2    

2-4 kl. šauniausio mokinio konkursas ,,Gudrutis” 3   1 

2 kl. mokinių dailiojo rašymo ir iliustracijos konkursas 1    

Jaunųjų filologų konkursas 1 1   

E. Pundzevičiaus vertimų konkursas 9-10 kl.,    11-12 kl.  4 1 1  

8-9 klasių mokinių chemijos konkursas 8 1   

Konkursas ,,Eruditų turnyras” 8  1  

Konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės 100-ečiui paminėti. 2   1 

Patriotinės dainos konkursas, skirtas A. Ramanausko-Vanago metams  2   1 

Respublikos konkursas     

Konstitucijos egzaminas 2019 46 1   

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 8    

,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį” 14   6 

Tapybos konkursas ,,Rudens natiurmortas” 3  1 1 

Dailės konkursas ,, Tėvynės labui” 1 1   

Dailės konkursas ,,Žiemos puokštė” 2 2   
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Dailės konkursas ,,Lietuvos kariuomenės 100 metų” 2 1 2  

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 1    

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 1  1  

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių IV komandinė lietuvių kalbos 

olimpiada kalbininkui A. Ašmantui atminti (9-12 kl.) 
6  1 

 

Respublikinis rašinio konkursas “Laiškas Baliui Sruogai” 1    

Tarptautinis konkursas     

Tarptautinis matematikos konkursas “Olympis 2018”rudens sesija 3 1 1  

Gamtos KENGŪRA 26 3 1  

Lietuvių k. KENGŪRA 18 6   

Lietuvių k. KENGŪRA (lyderių turas) 6 3   

Tarptautinis chemijos konkursas OLYMPIS 2018” rudens sesija 4 1 1 1 

Tarptautinis chemijos konkursas OLYMPIS 2019” pavasario sesija 6 4   

Technologijų konkursas ..Senelio batas” 3 1   

Dailės konkursas ,,Tau, Lietuva” 2 2   

Dailės konkursas ,,Žiemos improvizacija” 3 1 2  

Anglų kalbos KENGŪROS konkursas 32 10 6 1 

Vertimų bei iliustracijų projektas “Tavo žvilgsnis” 6 2   

Tarptautinis anglų k. konkursas “Kings” 2 2   

Tarptautinis gamtos konkursas OLYMPIS 2019” pavasario sesija 12 2 2  

Tarptautinis šiuolaikinių šokių konkursas “Judesio piramidė” 22 4 4  

Tarptautinis šiuolaikinių šokių konkursas “Erdvė menui” 18 2   

Tarptautinis šiuolaikinių šokių konkursas “Street Art” 10  2  

Rajono sportinės varžybos     

Kauno r. aerobinės gimnastikos varžybos 23 2 2 2 

Respublikos sportinės varžybos     

Šiuolaikinių šokių konkursas “Norim kilt”   1 1 

Šiuolaikinių šokių konkursas “Šokio virpesiai” 22 2   

Šiuolaikinių šokių čempionatas 24   1 

Šiuolaikinių šokių konkursas “Pavasario šėlsmas” 20 2   

Šiuolaikinių šokių konkursas “Ant stogo” 20 2   
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Aerobinės gimnastikos varžybos “Auksinis ruduo” 8   1 

Aerobinės gimnastikos asmeninės varžybos 8 1   

Aerobinės gimnastikos “Kalėdinis turnyras” 8 1   

Aerobinės gimnastikos varžybos Kauno r. Mero taurei laimėti 15 1   
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

KOMENTARAS  

Pagrindinį išsilavinimą 2019 m. įgijo 5 (100 proc.) mokiniai. 4 mokiniai tęsia mokymąsi Raudondvario gimnazijoje, 1 mokinys Kauno „Saulės“ 

gimnazijoje. 

2019 m. 10 klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai aukštesni nei rajono ir šalies vidurkiai: lietuvių kalbos – 7,00 (rajono 

– 6,13; šalies – 6,28), matematikos – 5,8 (rajono – 5,05; šalies – 5,29).  Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimus, 

6 , 8, 10 kl. mokiniams skirti lietuvių kalbos ir matematikos moduliai.  

Mokiniai 2019 m. sėkmingai atstovavo mokyklai rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 

Ryškiausi Kulautuvos mokyklos mokinių pasiekimai rajone yra 7-9 kl. istorijos olimpiadoje, anglų kalbos vertimų, dailės, chemijos, jaunųjų filologų 

konkursuose, aerobinės gimnastikos varžybose (užimtos 24 prizinės vietos), respublikiniuose dailės, aplinkosaugos, jaunųjų filologų, meninio 

skaitymo ir rašinio konkursuose bei šiuolaikinių šokių ir aerobinės gimnastikos varžybose (užimtos 29 prizinės vietos), tarptautiniuose matematikos, 

gamtos, lietuvių ir anglų Kengūros ir Olimpio konkursuose, dailės ir technologijų bei tarptautiniuose šiuolaikinių šokių konkursuose. 
 

5. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

5.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 
 

 1-4 kl.  5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso 8 8 4 - 20 

Iš viso panaudota valandų 8 8 4 - 20 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių 

skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 
80 90% 53 76% 25 81% - - 158 85% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius 
-  -  -  -  -  

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 

 

5.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose  
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Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių mokinių skaičius  Mokinių, gyvenančių Kauno 

rajone ir lankančių 

neformaliojo švietimo 

mokyklas  Kauno mieste (ar 

kituose miestuose), skaičius 

Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 

Dziudo ir 

jojimo 

sporto 

mokykla 

Garliavos meno mokykla Babtai 

(filialas) 

Raudondvaris 

(filialas) 

Vilkija 

(filialas) 

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 

- - - 12 1 - - 3 2 26 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

KOMENTARAS  

Mokykla panaudoja visas ugdymo plane neformaliajam švietimui skirtas valandas. Neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių 

poreikius (kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdoma mokinių apklausa) ir mokyklos žmogiškuosius resursus. 

Lyginant su 2018 m., 2019 m. padidėjo mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelius mokykloje skaičius ( +5%).  

Mokiniams sudarytos sąlygos lankyti mokykloje vykdomas NVŠ programas (būrelius). Šiuolaikinio šokio  būrelį „Judesys“ lanko 25 mokiniai, futbolo 

,,Auginkime sportą mylinčius vaikus!“ – 20 mokinių. 

 

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 

Platusis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai  

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas  

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

4.1.2. Lyderystė 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

Giluminis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas  

 

4.2.1 Veikimas kartu 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

KOMENTARAS (įsivertinimo duomenų panaudojimas, tobulinant mokyklos veiklą)  

Remiantis įsivertinimo duomenimis, parengtas 2020 metų mokyklos veiklos planas,  metodinės tarybos, metodinių grupių, vaiko gerovės komisijos 

veiklos planai, ugdomosios veiklos stebėsenos planas, nustatytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės kryptys. Veiklos įsivertinimo 

duomenis mokytojai naudoja pamokų kokybei tobulinti. 

 

7. Finansų išteklių valdymas: 

7.1. Įsigytas turtas per metus 
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Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, 

kompiuterines ir kitas mokymo 

priemones ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR): 

ŠMM lėšas 

(programos, 

projektai) 

Mokymo 

lėšas  

Biudžeto 

(aplinkos)  

lėšas   

 2 % 

lėšas  

Kitas 

labdaros ir 

paramos 

lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir 

kitų 

paslaugų  

Tėvų mokesčio už ugdymo 

sąlygų, edukacinių aplinkų 

gerinimą ir už priemones, skirtas 

vaikų pažinimo kompetencijai 

ugdyti  

Stebėjimo kameros    2009,94    

Indaplovė       1681,90  

Grindų klojimo darbai   8850,00     

Kabinetų durys   5213,00     

Žaliuzės      130,00  

Roletai   1418,00     

Sporto prekės 570,50 139,92    577,18  

Koridorių grindys   6908,04     

Mokykliniai baldai   1280,60     

Virtuvės stalai       1053,91  

Šaldytuvas       250,00  

Kompiuteriai 10vnt.   4719,00     

Monitoriai 10 vnt.   1778,70     

Elektrinė keptuvė       1536,7  

Spausdintuvai, kamera  782,30      

Konstruktoriai, lavinimo priem.       410,06 

Sėdmaišiai       339,54 

Garso kolonėlė       235,00 

Iš viso: 570,50 922,22 30167,34 2009,94  5229,69 984,60 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 

 Visų veikiančių mokykloje 

kompiuterių skaičius 

Interaktyvių 

lentų 

skaičius 

3D 

klasių 

skaičius 

Kalbų 

mokymo(-

si) 

Daugialy Mokymo 

lėšos, skirtos 

vadovėliams 

Iš mokymo lėšų įsigyta 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių (EUR) 
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Stacionarių Nešiojamų Planše 

tinių  

laboratorijos 

programinė 

įranga 

pės terpės 

projektorių 

skaičius 

ir mokymo 

priemonėms 

įsigyti iš 

viso (EUR) 

Pinigų 

suma, už 

kurią 

nupirkta 

vadovėlių 

ir dalis (%) 

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

mokymo 

priemonių ir 

dalis (%) 

Mokykloje 

(su 

skyriumi) 

55 18 23 1 0 0 19 4449,26 
4035,79 

(90,7%) 

413,47 

(9,3%) 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija  

 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 

Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos lėšos 

1. Materialiojo turto remontas (mokyklos I korpuso remonto darbai su medžiagomis: 2-3 

a. koridoriaus grindų dangos keitimas.) 
15758,04 - - - 

2. Pakeistos 1-3 a. kabinetų ir pagalbinių patalpų durys su staktomis, įrengtos žaliuzės, 

roletai (kabinetuose). 
6761,00 - - - 

 

7.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 

 Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokymo 

lėšos 

Biudžeto 

(aplinkos) 

ŠMM  

(programos, 

projektai) 

Tarptautinių 

programų ir 

projektų 

lėšos 

 2 % 

lėšos 

Kitos labdaros 

ir paramos 

lėšos 

 

Įstaigos pajamos 

iš tėvų įnašų už 

vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš patalpų 

nuomos ir kitų paslaugų (pvz. 

tėvų įnašų edukacinių aplinkų 

gerinimui) 

 340612,97 299973,64 - 16794 1696,35 50 29749,54 4506,21 

Iš viso 676588,71  
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
 



15 

 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR) 

(iš viso MK ir UA lėšos)  Mokymo (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1677,90 1477,70 3155,60 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

7.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 4532,21 8214,59 +3682,38 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

KOMENTARAS (kokie įvyko finansinių išteklių valdymo teigiami pokyčiai? Kylančios problemos ir jų sprendimas)  

2019 m. skirtų lėšų mokyklos veiklai užtikrinti užteko. 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 2019 m. sumažėjo -82,40 Eur (-2,5%) lyginant su 2018 m. (3238 Eur). 

Pagal galimybes atnaujintos mokyklos ugdymo aplinkos, atlikti remonto darbai:  

 Atnaujinta IKT bazė (įsigyti 10 personalinių kompiuterių). 

 Atliktas mokyklos 2-3 a. koridoriaus grindų remontas, pakeistos 1-3 a. kabinetų ir pagalbinių patalpų durys. 

 Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų už 2019 m. gauta 1696,35 Eur (+34% lyginant su 2018 m. – 1.265,55 Eur). 

 Pritraukta projektų lėšų: rajono projektų – 1150,00 Eur, panaudotos tarptautinio Erasmus+ projekto lėšos – 16794,00 Eur.  

Aktualiausios problemos: 

 Lėšų trūkumas pažangiausių šiuolaikinių technologijų įsigijimui: interaktyvių lentų, 3 D klasės, kalbų mokymo(-si) laboratorijai.  

 Mokyklos patalpų ir aplinkos būklė (stadionui reikalinga rekonstrukcija (stadionas nuo 1965 m.), neaptverta mokyklos teritorija, sena 

valgyklos grindų danga, elektros instaliacija, ir kt) 

Siekiant įsigyti šiuolaikinių technologijų, skirtų pamokos kokybei, planuojama pasinaudoti  projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant 

kokybės krepšelį“ lėšomis. Stadiono rekonstrukcijai planuojama teikti paraiška dėl sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto 

esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo 2020 m. 

2019 m. pabaigos kredito skola padidėjo dėl nesumokėtų komunalinių mokesčių už gruodžio mėn. 

 

8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

 

KOMENTARAS  
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2019-12-12 patikrinimo akto išvada: Lietuvos 

higienos normos HN 21:2017 pažeidimų nenustatyta. 

Kauno rajono savivaldybės CVAS pagal atlikto vidaus audito rezultatus mokyklos viešųjų pirkimų vidaus kontrolę vertina gerai (2019-12-27 ataskaitos 

išvados). Mokyklos veiklos rizika nustatyta ir valdoma. Pastebėti vidaus kontrolės trūkumai viešųjų pirkimų srityje yra reikšmingi pirkimų 

organizavimo efektyvumui, tačiau neigiamos įtakos mokyklos veiklos rezultatams neturėjo. 

 

III DALIS 

 KITA INFORMACIJA 

 

9. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles. 

 

1 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* 

Eil. 

Nr. 

Pareigų (pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1.1. Direktorius 18797,84 307,09    19104,93 

1.2. Pavaduotojas ugdymui 9024,02 210,20    9234,22 

1.3. Pavaduotoja ugdymui 9235,53 215,39    9450,92 

1.4 Pavaduotojas ūkio reikalams 11166,43 361,30    11527,73 
* neatskaičius mokesčių 

** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos 

 

2 lentelė. Reikšmingi sandoriai 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

2.1.       

2.2.       

     Iš viso  
* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 
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3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis  

* jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė 

** nurodomas juridinio asmens kodas 

*** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys 

**** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis – adresas korespondencijai 

***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 

rengimo tvarkos aprašo 12.3 papunkčiu 

 

      

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

(Eur) 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis*****   

3.1        

3.2        

      Iš viso  


