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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO  2016 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Bendra informacija apie mokyklą: 

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla (toliau – mokykla), turinti 

juridinio asmens teises, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų  švietimo programas (kodas 

191075177, adresas: Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno rajonas, el. paštas: mokykla@kulautuva.lm.lt, telefonas/faksas: (8-37) 543259, internetinės svetainės 

adresas: https://kulautuva.m42.lt/ ). 
 

2. 2016 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai:  

Įgyvendinant 2016 m. veiklos plano tikslus ir uždavinius, atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus, mokykloje prioritetinis dėmesys buvo 

skiriamas - ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimui. Iškeltam tikslui - suteikti mokiniams palankiausias galimybes atskleisti individualius gebėjimus ir 

tenkinti ugdymo poreikius įgyvendinti, buvo vykdoma gabių ir turinčių mokymosi sunkumų poreikių tenkinimo, individualizavimo ir diferencijavimo 

ugdymo procese, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje, pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėsena, efektyvinamas ugdymo turinio planavimas, metodai 

bei darbo procesas, keliama dalykinė kompetencija ugdymo turinio planavimo, pamokos organizavimo, mokinių pažinimo klausimais, efektyvinama 

pagalba mokiniams ir mokytojams (konsultacijų teikimas gabiems bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, atlikta neformaliojo švietimo veiklos 

kokybės analizė). Metų eigoje stengtasi labai gerai besimokančius mokinius paskatinti (padėkų įteikimas renginių metu, išvykų organizavimas, padėkų 

įteikimas tėvams), stiprinti mokymosi motyvaciją organizuojant atviras bei integruotas pamokas, parengiant mokinius olimpiadoms ir konkursams, vykdant 

ugdymo karjerai veiklas. 

Įgyvendinant tikslą - kurti kokybišką ir tinkamą ugdymui aplinką, daug dėmesio skirta veiklios, saugios ir draugiškos mokyklos aplinkos 

formavimui. Šiuo tikslu dalyvauta tarptautiniame mokyklų partnerystės projekte Erasmus+KA2, vykdytas projektas „Savaitė be patyčių“, dalyvauta smurto 

ir patyčių prevencijos programose, ištirta pirmokų ir penktokų adaptacija, dalyvauta gamtosauginiuose projektuose, organizuota dieninė vaikų vasaros 

stovykla. Efektyvintas bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, palaikant ryšius su Kauno r. Vaikų teisių apsaugos 

mailto:mokykla@kulautuva.lm.lt
https://kulautuva.m42.lt/
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skyriumi, Raudondvario policijos nuovada, seniūnijomis, kitomis švietimo įstaigomis. Mokyklos veikla buvo viešinama spaudoje, mokyklos ir rajono 

interneto svetainėse, mokyklos ir miestelio bendruomenė kviečiama į vykstančius renginius. Buvo gerinamos edukacinės aplinkos dalykų kabinetus 

aprūpinant kompiuterine, multimedijos įranga, lentomis, naujomis kėdėmis.  

Iškeltam tikslui – ugdyti vertybines nuostatas, mokiniai buvo skatinami pažinti tautos kultūrą, istoriją, puoselėti krašto, mokyklos tradicijas 

dalyvaujant valstybinėse, kalendorinėse šventėse, minėjimuose. Vyko etnokultūrinis projektas pradinukams „Tai raibumai genelio“. Ugdytas mokinių 

kritinis mąstymas, lavintas jų gebėjimas reikšti nuomonę, argumentuoti, daryti išvadas. Stengtasi plėsti mokinių žinias apie kultūros paveldą 

organizuojant Muziejų, teatrų dienas, edukacines išvykas po Lietuvą, skatinimas kuo daugiau skaityti. 
 

3. Darbuotojai: 

3.1. Administracija 
 

Vadovo 

pareigybė 

 

Vardas, pavardė 

Etato 

užimtumas 

Vadybinė kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis 

stažas 

Pedago

ginis 

stažas 

Direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė 

 

1 III 9 14 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Odeta Burneikienė 0.5 - 2 23 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Aidas Čeplevičius 0.5 - 2 7 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Deividas Šiuša 1 - 1 - 

3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 29 

       dirbančių pagrindinėse pareigose 19 

       dirbančių nepagrindinėse pareigose 8 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų:  

       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 2 

       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 10 
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       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją 

13 

       neatestuotų pedagoginių darbuotojų  2 

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

       logopedai 1 0,75 

       psichologai   

       socialiniai pedagogai 1 0,75 

       specialieji pedagogai 1 0,25 

       sveikatos priežiūros specialistai 1 0,25 

       mokytojo padėjėjai   

4. Bibliotekininkų skaičius  1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

       iki 30 metų 0 

       nuo 31 iki 60 metų 25 

       nuo 61 iki 65 metų 3 

    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 1(muzika 1-4 klasėse) 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 50,37 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 6,07 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 17 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 

 

3.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  
 

Per kalendorinius metus atestuota 

pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokinio krepšelis 

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 
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- 2 - 1100,00 1046,00 1046,00 0 54,00 Perkelta į 

prekes 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

Pedagogams buvo sudarytos sąlygos kelti ir tobulinti savo kvalifikaciją, atsižvelgiant į mokyklos strategiją, prioritetus bei 2016 m. mokyklos veiklos 

plane iškeltus tikslus bei uždavinius. Iš viso per metus aplankytų seminarų skaičius – 119. Vienam mokytojui tenka vidutiniškai 4,10. Lėšų, skirtų 

pedagogų atestacijai ir kvalifikacijos tobulinimui užteko.  

 

 

4. Mokiniai: 

4.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
 

 

 

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   - 19 60 58 27 - - 164 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

4.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio - - 

Darželio - - 

Priešmokyklinio 1 19 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

4.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

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

 

4.4. 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 55 100 11 0 0 0 

5-8  54 100 7 2 0 0 

9-10 23 90 0 2 0 0 

11-12 - - - - - - 

Iš viso 132 96,66 18 4 0 0 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

4.5. Mokinių pamokų lankomumas 
 

Klasių 

koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista 

pamokų 

Praleistų nepateisintų 

pamokų skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui per mokslo metus 

1-4 55 3180 123 2,24 

5-8  54 2634 385 7,13 

9-10 23 1679 147 6,39 

11-12 - - - - 

Iš viso 132 7493 655 4,96 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

Pagerėjęs lankomumo rodiklis – 655 nepateisintų pamokų ir 4,96 vienam mokiniui (praeitame laikotarpyje buvo 986 nepateisintų pamokų ir 8,13 

vienam mokiniui ). 

 

 

5. Pagalbos mokiniui teikimas: 

 

5.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 
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 Socialiai remtinų 

mokinių skaičius 

% Specialiųjų 

poreikių mokinių 

skaičius 

% Mokinių, turinčių kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

% Psichologinę pagalbą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje 29 (26*+3**) 17,68 5* 3,05 61* 37,20 - - 

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

*-Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokiniai,   **- Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus,  ***- Batniavos pagrindinės mokyklos 

 

5.2. Mokinių vežimas 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
*-Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, **- Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus, ***- Batniavos pagrindinės mokyklos 

 

 

 

 

 

 

Pavežamų mokinių 

skaičius 

(iš viso) ir % 

Turimų 

mokyklinių 

autobusų 

skaičius 

Pavežamų 

mokykliniais 

autobusais 

skaičius 

Pavežamų viešuoju 

visuomeniniu 

transportu mokinių 

skaičius 

Pavežamų 

privačiu 

transportu 

(tėvų, 

globėjų) 

vaikų 

skaičius 

Vieno mokinio 

vežiojimo kaina per 

mėnesį 

Bendra visų 

mokinių 

vežiojimo 

kaina (iš 

viso) per 

mėnesį 

skaičius % 

Mokykloje 63 iš jų: 

40* 

9** 

8*** 

28,05* 1 55 

(40*+7**+8***) 

8 (6*+2**) - KAUTRA: iš viso 180,60 

Eur/mėn: 8 = 22,58 Eur 

vienam mokiniui  

MOKYKLINIS 

AUTOBUSAS:  

iš viso 516,00 Eur/mėn. 

visiems mokiniams:  
55 = 9,38  Eur vienam 

mokiniui 

696,60 Eur 

Mokyklos 

skyriuje 

-  - - - - - - 
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5.3. Mokinių nemokamas maitinimas  
 

 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 

Mokykloje 29 (26*+3**) 15,85* 

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

 

Pastaba: 2017-09-01 nemokamą maitinimą gavo 29 (26*+3**), o gruodžio mėn. pabaigoje 58 (47+11**) mokiniai. 

 

5.4. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos organizavimas  

 

Eil 

Nr.  

Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų  

vykdymas ir organizuoti renginiai 

Dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

1.  Vaikų vasaros poilsio stovykla „Šokime kartu“ 25 

2. Prevencinė programa „Obuolio draugai“ 2 klasėje 9 

3.  Prevencinė programa „Antras žingsnis“ 4 klasėje 18 

4. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6 klasėje 17 

5. Svečiuose – policijos bičiulis Amsis.  Mokomės saugiai elgtis. 55 

6.  Pranešimas visuotiniame tėvų susirinkime „Tėvų pareigos ir atsakomybė“ 95 

7. Renginys „AIDS: geriau žinoti“ 7-10 kl. 51 

8. Integruota sveikatingumo diena. Bėgimo varžybos pradinukams. 54 

9. Raudondvario nuovados inspektorės paskaita 7-9 kl. probleminiams mokiniams apie administracinę ir teisinę 

atsakomybę 

10 

10. Dalyvauta Kauno r. 7 klasių mokinių sveikos gyvensenos ugdymo konkurse „Mes sakome NE“ 4 

11. Dalyvauta Kauno r. 5-12 klasių mokinių konferencijoje „Mokinys-mokiniui: mes esame atsakingi“ 8 

12. Sveikatos savaitė Visa mokyklos 

bendruomenė 

13. Akcija „Savaitė be patyčių 2016“ Visa mokyklos 

bendruomenė 

14. 5-6 klasių mokinių susitikimas su policijos pareigūnais, paskaitėlė saugaus eismo tematika, diskusija apie smurtą   26 
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15. Dalyvavimas Lietuvos sporto universitete socialiniame renginyje „Nes  bendrauti gera 2016“ 6 

16. Dalyvauta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato organizuotame 

konkurse „Rieda mano dviratukas“ 

5 

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba 
 

Eil. 

Nr. 

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės Dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

1. Išvyka į LSMU Kardiologijos institutą 

 

18 

2.  Kalbų dienos minėjimas 35 

3.  Mokykloje vykstančių UK veiklų koordinavimas. Mokiniai pristato UK vykdymo temas: 

 Pažink save ir svajones. Savęs pažinimas (5kl.) 

 Pasirinktos profesijos pristatymas (6kl.) 

 Mano gyvenimo tikslai. Mano karjeros planas (8kl.) 

 Sėkmės istorijos (7kl.) 

 

58 

4.  Tinkamumo profesijai testų atlikimas, aptarimas 10 kl.: 

 E.A. Klimovo „Diferencinis-diagnostinis klausimynas“ 

 Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas 

 

13 

5.  Ugdymo karjerai užsiėmimai „Mano pasirinkimas, kaip save pristatyti“ (9-12kl.) 17 

6.  Išvyka į studijų programų parodą „Studijos 2016“ Vilniuje.  20 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
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6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 
 

6.5. 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 

13 13 13 7.5 7.2 38.5 23 

 

6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 13 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose  

Dirba  

Nesimoko ir nedirba  

Kita   

 

6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 
 

Renginio pavadinimas  

 

Iš viso dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 

I II III 

Rajono olimpiada     

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje (rajono etapas) 

1   1 

Kauno raj. istorijos 7 - 9 klasių olimpiada 1  1  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II 

(rajono) etapas 

3 2 1  

Lietuvos mokinių dailės olimpiados (rajono etapas)I 3 1 2  

Kauno rajono lietuvių kalbos olimpiada 2 2   

Rajono konkursas     
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Kauno r. savivaldybės organizuojamoje viktorinoje 

„Muzikos šalyje“ 

4   1 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II 

(rajono) etapas 

1   1 

Kauno r. mokinių konkursas ,,Sveikuolių 

sveikuoliai” 

5 1   

Kauno r. mokinių Tado Ivanausko konkursas 1  1  

Respublikos konkursas     

Konkursas ,,Žvilgsnis į gamtą” 6 2 1  

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas 6 1 2  

Rajono sportinės varžybos     

Kauno r. pagr. m-klų krepšinio 3 prieš 3 varžybos 10  1 1 

Kauno r. mokinių olimpinio festivalio aerobinės 

gimnastikos varžybos  

18 1 3 2 

Kauno r. pagr. m-klų mokinių olimpinio festivalio 

merginų krepšinio varžybos 

10 1   

Kauno r. pagr. m-klų mokinių olimpinio festivalio 

stalo teniso komandinėse varžybos 

4 1   

Kauno r. pagr. m-klų mokinių olimpinio festivalio 

pavasario kroso varžybos 

4 1   

Respublikos sportinės varžybos     

Lietuvos vaikų, jaunučių ir jaunių asmeninės 

aerobinės gimnastikos pirmenybės 

10 1  1 

Šiuolaikinio šokių konkursas „Šokio virpesiai“ 20 1 1  

Pereinamosios lygos aerobinės gimnastikos 

čempionatas 

15 1 1 1 

„Kalėdinio turnyro“ aerobinės gimnastikos varžybos 15 2 2 1 

Šiuolaikinių šokių konkursas „Ant stogo“ 18 1 1  

Aerobinės gimnastikos pirmenybės „Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centro taurei“ laimėti 

8 2  1 
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Atviros aerobinės gimnastikos pirmenybės Kauno r. 

mero taurei laimėti 

12 1  2 

Šiuolaikinių šokių konkursas „Šokio fiesta 2016“ 10 1   

Atviras Vilniaus m. aerobinės gimnastikos 

čempionatas 

16 1 1  

Respublikinės aerobinės gimnastikos varžybos 

„Auksinis ruduo“ 

16 1 3  

Tarptautinės sportinės varžybos     

Aerobinės gimnastikos varžybos „Klaipėda Open“ 11 1   
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

 

Pagerėjo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai lyginant su praeitu laikotarpiu: lietuvių k. vidurkis pakilo nuo 6,9 iki 7,5, o 

matematikos vidurkis pakilo nuo 6 iki 7,2.  

 
 

 

7. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

7.1. 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 5 - 23 

Iš viso panaudota valandų 8 8 5 - 23 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių 

skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 
60 41,4% 43 29,6% 19 13,1% - - 122 84,1% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius - - 

- - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 
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7.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose  

 

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 

Mokinių 

skaičius 

Neformaliojo švietimo 

mokyklos pavadinimas 

Garliavos meno 

mokykla 

Babtai 

(filialas) 

Raudondvaris 

(filialas) 

Vilkija 

(filialas) 

    

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė     

   8 2   4 1 16 Kauno A. Martinaičio dailės 

mokykla 

Karate kiokušin 

klubas ,,Oriens“ 

Kauno Ledo arena - ledo ritulys 

Kauno plaukimo mokykla 

Kauno A. Sabonio krepšinio 

mokykla 

Kauno sporto mokykla; 

Kauno Girstučio baseinas; 

Kauno „Mano teatras“ mokykla 

Kauno centro sporto mokykla 

Vilijos plaukimo baseinas 

Sporto klubas „Titanas“ 

Futbolo klubas „Šešupė“ 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

Padidėjo mokinių lankančių neformalaus užsiėmimo būrelius mokykloje skaičius ( nuo 116 mok. (pernai) iki 122). Taip pat padidėjo skaičius 

lankančių rajono neformalaus švietimo įstaigas (nuo 7 mok. (pernai) iki 15). 
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8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 

Platusis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Giluminis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Išskirtos stipriosios 

mokyklos veiklos pusės 

Išskirtos tobulintinos 

veiklos sritys 

Įsivertinimo duomenų 

panaudojimas, tobulinant 

mokyklos veiklą   

Platusis įsivertinimas 

atliktas su IQESonline 

instrumentu.  

Nebuvo atliekamas 3.1.2 Pastatas ir jo aplinka 

2.3.2 Ugdymas mokyklos 

gyvenimu 

2.1.3 Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

4.2.2 Bendradarbiavimas su 

tėvais 

4.2.1 Veikimas kartu 

1.2.2 Mokyklos pasiekimai 

ir pažanga 

Aktyvintas tėvų švietimas.  

Efektyvintas bendravimas 

ir bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, 

socialiniais partneriais bei 

mokyklos savivaldos 

institucijomis. 

Tobulinta pedagogų 

dalykinė kompetencija. 

  
 

 

9. Mokyklos bendradarbiavimo ir partnerystės valdymas 

 

9.1.Mokykloje vykdomi savivaldybės, respublikos ir Europos Sąjungos finansuojami investiciniai projektai 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas (nurodyti 

pagal kokią programą 

vykdomas projektas, sutarties 

Nr. ir data) 

Projekto lygmuo  

(tarptautinis, respublikos, 

savivaldybės), 

projekto trukmė 

Projekto tikslas 

(nurodomas 

koordinatorius,  

partneriai) 

Gautas finansavimas (EUR) Pastabos 

Savivaldyb

ės lėšos 

Valstybės 

lėšos 

ES 

lėšos 

Kitos 

lėšos 

1 „Kulautuvos jaunimo centro 

paslaugų plėtra“ , CVPA ir 

Kulautuvos pagrindinė 

mokykla, 

Tarptautinis. 

2014-2016 m. 

Įkurti vaikų dienos 

centrą su atvira 

jaunimo erdve.  

- - -  Projektas 

baigtas. 

2016m. 
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2014-11-28 Nr.2014/4-9-58 

 

Projekto partneris- 

asociacija 

„Kulautuvos 

jaunimo centras“ 

projektui lėšų 

neskirta.  

Iš viso 2014 

m. buvo 

skirta: 

235148,77 

Eur, iš 

savivaldybės 

2015 m. 

papildomai – 

122000,00 

Eur 

Mokykloje 

įkurtas ir 

sėkmingai 

veikia vaikų 

dienos 

centras su 

atvira 

jaunimo 

erdve. 

 Erasmus+KA2: Comenius 

programos 2 pagrindinio 

veiksmo tarpmokyklinių 

strateginių partnerysčių 

projektas Nr.2014-1-TR01-

KA201 

011225_2 „Pralaužkime ledus 

mokykloje“  

 

Tarptautinis.  

2014-2016 m.  

Daugiašalis 

mokyklų 

partnerystės 

projektas 

ŠMPF. Tikslas- 

tobulinti mokinių 

anglų kalbos bei 

socializacijos 

įgūdžius 

- - - - Projektas 

baigtas. 

2016m. 

projektui lėšų 

neskirta.  

2014 m. buvo 

skirta: 

15140,00 Eur 

(ES lėšos) ir 

3028,00 Eur 
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(mokyklos 

paramos 

lėšos) 

 Vasaros šokių stovykla 

„Šokime kartu“ 

Savivaldybės Vaikų ir jaunimo 

užimtumas, 

aktyvios 

gyvensenos 

skatinimas 

 

150,00     

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

 

Tenkindama bendruomenės poreikius mokykla ieško įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su socialiniais partneriais, rengia bendrus 

projektus, šventes, akcijas. Bendradarbiaujame su Kulautuvos seniūnija, Kulautuvos bendruomenės centru, Kulautuvos vaikų lopšeliu-darželiu, 

Raudondvario kultūros centru, Raudondvario policijos nuovada, Kauno rajono Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno rajono visuomenės sveikatos 

biuru, Kauno miškų urėdija, KTU, A.Stulginskio universitetu. Sutartis su ASU atvėrė mokiniams ir mokytojams platesnių mokymosi galimybių, 

universitetas teikia dalykinę ir metodinę paramą. Kartu su Kulautuvoje esančiomis įstaigomis ir bendruomene organizavome bendras šventes: Sausio 

13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimus, Šeimos šventę, Rugsėjo 1-osios šventę, Eglutės įžiebimo šventę, Kalėdinį bėgimą ir kt.. Kauno 

miškų urėdija skiria reikalingos medienos berniukų technologijų pamokoms, dovanoja eglutes žiemos šventėms. 2016 m., bendradarbiaujant su 

Kulautuvos bendruomenės centru, sėkmingai užbaigtas projektas „Kulautuvos  jaunimo centro paslaugų plėtra“, kurio dėka atnaujinta sporto salė ir 

kitos ugdymo erdvės, įkurtas ir sėkmingai veikia vaikų dienos centras su atvira jaunimo erdve. Policijos pareigūnai atvyksta skaityti paskaitų 

įvairiomis prevencijos temomis, vykdo saugaus eismo akcijas. 
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10. Finansų išteklių valdymas: 

 

10.1. Įsigytas turtas per metus 

 

Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones 

ir kt.) 

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

ŠMM lėšas 

(programo

s, 

projektai) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšas  

Biudžeto 

(aplinkos)  

lėšas   

 2 % 

lėšas  

Kitas 

labdaros ir 

paramos lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir 

kitų 

paslaugų  

Įsigyta multimedijos įrangos (7 vnt.), televizorių (7 vnt.) mokomųjų 

dalykų kabinetams, spausdintuvai (2 vnt.), muzikinis centras, mokymo 

priemonės (kamuoliai, ugdomieji žaidimai, kanceliarinės prekės), lenta 

rašymui 

 

 10000,00     

Indaplovė, šaldytuvas, daržovių pjaustyklė, mėsmalė mokyklos 

valgyklai 

 

     1800,00 

 

Iš viso: 

 10000,00    1800,00 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 

 Visų veikiančių 

mokykloje 

kompiuterių 

skaičius 

Interakty

vių lentų 

skaičius 

Daugialypė

s terpės 

projektorių 

skaičius 

Planšeti

nių 

kompiu

terių 

skaičius 

Mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms įsigyti 

iš viso (EUR) 

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta 

vadovėlių ir mokymo priemonių 

(EUR) 

Vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti panaudotų 

mokinio 

krepšelio lėšų 

dalis (%) 

Pinigų suma, 

už kurią 

nupirkta 

vadovėlių 

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

mokymo 

priemonių  

Stacio

narių 

Nešioja

mų 

Mokykloje 

(su skyriumi) 

57 3 1 15 0 10963,00 1202,00 9761,00 4,35 
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*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

10.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija  

 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 

Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos 

lėšos 

1 Įrengtos patalpos priešmokyklinei grupei (19 vaikų), nupirkta reikalinga įranga, baldai bei 

ugdymo, higienos priemonės 

19000,00    

2 Atlikti mokyklos vidaus šildymo sistemos ir sanitarinių mazgų keitimo ir remonto darbai 14229,19    

3 Atliktas mokyklos katilinės remontas  24950,35    

4 Mokyklos visų aukštų koridorių bei trijų kabinetų grindų dažymas, žaliuzių keturiuose 

kabinetuose pakeitimas, aerobikos salės sienų dažymas 

5000,00    

 

10.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 

Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio 

krepšelio 

Biudžeto 

(aplinkos) 

ŠMM  

(programos, 

projektai) 

 2 % lėšos Kitos labdaros ir 

paramos lėšos 

 

Įstaigos pajamos 

iš tėvų įnašų už 

vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš 

patalpų nuomos ir 

kitų paslaugų 

 252051,00 233201,00  2027,00 566,00 0,00 20907,00 

Iš viso 508752,00 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

10.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
 

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

(iš viso MK ir UA lėšos)  Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1546,00 1431,00 2977,00 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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10.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 2049,71 3932,19 +1882,48 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

 

Pagal 2016 m. patvirtintas sąmatas lėšų mokyklos veiklai užtikrinti užteko. Atlikti būtini mokyklos katilinės remonto, bei mokyklos vidaus šildymo 

sistemos remonto darbai, laiku parengtos būtinos patalpos priešmokyklinės grupės veiklai.  

Būtina pagerinti mokyklos stadiono būklę, pakeisti mokyklos koridorių grindų dangą, pakeičiant po danga esančią vidaus šildymo sistemos dalį.  Šiems 

darbams atlikti ieškoma rėmėjų, gali būti skiriamos 2016, 2017 m. mokyklos paramos, steigėjo lėšos. 

 

 

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

 

Mokyklos veiklą kontroliuojančių institucijų patikrinimų 2016 m. nebuvo, išskyrus Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Kauno departamento patikrą dėl higienos normų vykdymo. Tikrinimo akte nurodoma pakeisti susidėvėjusią, higienos normų 

neatitinkančią mokyklos koridorių grindų dangą. 

 

 

12. Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai. 

 

Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų 

sprendimo būdai. 

     Ugdymo proceso valdymą vykdžiau, vadovaudamasi LR švietimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Sutelkiau vadovų ir mokytojų darbo grupes, komandas, padedančias 

veiksmingai spręsti ugdymo proceso, kultūros puoselėjimo, 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, socializacijos programų 

rengimo ir vykdymo, pagalbos mokiniams teikimo ir kitais klausimais.   

       Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, 

socialiniais partneriais. Numatomas glaudesnis bendradarbiavimas su 

Kauno r. Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų skyriumi, 

Raudondvario policijos nepilnamečių poskyriu, seniūnijų socialiniais 

darbuotojais.  Planuojama organizuoti daugiau bendrų mokinių bei tėvų 

veiklų (renginių mokykloje, bendrų išvykų), aktyvinti klasių auklėtojų 

veiklas.   
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      Subūriau darbo grupę bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais 

partneriais mokinių profesinio informavimo, projektų vykdymo ir kitais 

klausimais sudarymui. 

      Inicijavau darbo grupės sudarymą mokyklos veiklos įsivertinimui 

atlikti. Remiantis įsivertinimo išvadomis, parengtas mokyklos 2017 m. 

veiklos planas bei numatyti veiklos prioritetai.  

     Telkiau mokyklos savivaldos institucijų: mokyklos tarybos, mokytojų 

tarybos, metodinės tarybos, mokinių tarybos, tėvų komiteto narius 

dalyvauti darbo grupėse rengiant mokyklos ugdymo planą, metinę veiklos 

programą. Su mokyklos savivaldos institucijomis svarsčiau mokyklos 

biudžeto lėšų paskirstymą,  2% GPM paramos lėšų tikslingą panaudojimą 

mokyklos reikmėms tenkinti.  

      Subūriau komandą ugdymo turinio planavimui ir vadovauju jai, 

inicijuoju ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes. Skatinau tyrimų 

ugdymo proceso organizavimo, mokinių pažinimo klausimais vykdymą ir 

jų išvadų panaudojimą mokyklos veiklos tobulinimui.  

      Telkiau mokyklos bendruomenę (pagalbos mokiniui specialistus, 

mokytojus, darbuotojus, mokinių tėvus) visapusiškam mokinių saugumui 

ir lygių galimybių užtikrinimui. Inicijavau mokyklos bendruomenės 

dalyvavimą tarptautinėje patyčių prevencijos programose “Obuolio 

draugai” ir “Antras žingsnis”,  kurios skirtos pradinio ugdymo grupės 

vaikams.                                                                                                                             

     Turtinau mokyklos edukacines aplinkas, įtakojančias ugdymo proceso 

kokybę.  Skyriau ir užtikrinau racionalų mokyklos autobuso panaudojimą 

mokinių pažintinei veiklai išvykoms, ekskursijoms, siekdama sudaryti 

sąlygas mokinių edukacinių poreikių tenkinimui. 

      Inicijavau pedagoginį tėvų švietimą ir informacijos teikimą 

ugdymo(si), veiklos klausimais visuotiniuose, klasių tėvų susirinkimuose, 

elektroniniame dienyne.       

        Vykdžiau žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymą 

       Tobulinti švietimo paslaugų kokybę. Numatoma skatinti dažniau stebėti 

kolegų pamokas, organizuoti pamokų aptarimus, dalytis gerąja profesine 

patirtimi, organizuoti atviras pamokas. Atlikti tyrimą „Motyvuoto mokinio 

poreikiai“. Efektyvinti mokyklos metodinės tarybos bei metodinių grupių 

veiklas. 

       Aktyvinti mokyklos veiklos viešinimą, palaikyti gerą mokyklos 

įvaizdį. Numatoma atnaujinti mokyklos interneto svetainę, sukurti 

lankstinukus apie mokyklą, aktyviau viešinti mokyklos pasiekimus 

Kulautuvos miestelyje ir jo apylinkėse, rajono spaudoje. 

       Pagerinti mokyklos stadiono būklę, pakeisti mokyklos koridorių 

grindų dangą, pakeičiant po danga esančią vidaus šildymo sistemos dalį.  

Šiems darbams atlikti ieškoma rėmėjų, gali būti skiriamos 2016, 2017 m. 

mokyklos paramos, steigėjo lėšos. 
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vadovaudamasi mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

        Rengiau ataskaitas apie finansinių išteklių naudojimą bei paskirstymą 

mokyklos bendruomenės nariams, steigėjui ir valstybės įgaliotoms 

institucijoms. Sistemingai kontroliuoju mokyklos biudžeto, 2 proc. 

paramos, projektams ir programoms vykdyti gautų lėšų tikslingą 

panaudojimą.  

 

 

Direktorius       

 .......................................................................   
                                                                                                                                                                                           (Vardas, pavardė, parašas)        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


