KAUNO R. EŢERĖLIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Ugdymo įstaigos pavadinimas

2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ


Mokyklos veiklos pokyčiai, įgyvendinant mokyklos metų veiklos planą.
2015 metais mokykla daug dėmesio skyrė paţangios edukacinės aplinkos, orientuotos į ugdymo kokybę, kūrimui. Buvo planuojamos veiklos,
skatinančios vaiko asmeninę paţangą, pagrįstą įsivertinimu bei duomenų analize bei įtraukiančios bendruomenės narius į edukacinių aplinkų
kūrimą, kad mokykla būtų sėkmingesnė, saugesnė ir jaukesnė joje dirbantiems ir besimokantiems. Mokytojai savo dalyko pamokos vadybą
orientavo į išmokimo pamokoje stebėjimą, pamatavimą, stengėsi efektyvinti gerosios patirties sklaidą. Mokyklai tapus pagrindine, tebekuriamos
naujos tradicijos, atitinkančios besikeičiančius bendruomenės poreikius, padedančios telkti bendruomenę, skatinančios tėvų aktyvumą, ugdančios
atsakingą ir kūrybingą ţmogų. Aktyvinama mokyklos savivalda ugdymo tikslams realizuoti.
Mokykloje veikia ir tobulinama 2014 metais sukurta 3-10 klasės mokinių asmeninės paţangos stebėjimo ir fiksavimo sistema, kuri padėjo
mokiniams savo gabumais ir pastangomis pasiekti aukštesnių akademinių rezultatų. Didţioji dalis mokytojų pastebi, kad auga mokinių mokymosi
motyvacija. Trečdalis mokyklos mokytojų, dalyvaudami UPC mini mokymuose patobulino savo pamokos struktūrą, nes turėjo galimybę stebėti
kolegų pamokas, jas aptarti, ėmė taikyti veiksmingesnes išmokimo stebėjimo ir pamatavimo pamokoje formas, tinkamai patikrinti, kiek mokiniai
suprato ir ką išmoko konkrečios pamokos metu. Mokykloje buvo daug diskutuojama dėl geros pamokos kriterijų, siekiama priimti bendrus
mokytojų susitarimus. Kurti jaukią, estetišką, saugią mokyklos aplinką mokyklos bendruomenei buvo sudėtinga. Bendruomenės iniciatyvos dėka
mokykloje pagal programą gauti planšetiniai kompiuteriai, atnaujintas menų kabinetas, naujai įruoštas mokinių laisvalaikio kambarys. Gavus
papildomų lėšų atnaujinti šviestuvai dešimtyje kabinetų, pakeista danga viename koridoriuje, atnaujinta technologijų kabineto grindų danga.
Mokyklos pastatai, mokomųjų kabinetų techninė bazė netenkina didesnės dalies mokytojų bei mokinių, neatitinka šiuolaikinio mokymo ir
mokymosi sampratos. Nepaisant to mokyklos bendruomenė pastebi pokyčius, kad kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.
Mokykloje atsiranda naujų mokinių iniciatyvų, aktyvi mokyklos mokinių tarybos veikla, įvertinta rajone. Įvairėja ir aktyvėja mokinių
popamokinė veikla. Virš 80 procentų mokinių įtraukti į neformalųjį ugdymą, mokykloje vykdomos dvi Neformaliojo vaikų švietimo programos.
Mokykla atvira visuomenei, bet vis dar pasigendama aktyvesnio tėvų dalyvavimo mokyklos veikloje, todėl ieškoma veiksmingesnių tėvų
bendradarbiavimo su mokykla formų.


Mokyklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos veiklos sritys pagal veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus

Stipriosios veiklos sritys
2015 metais
2. 1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,3)

Silpnosios veiklos sritys
2015 metais
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (2,0)

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos
aspektai 2016 metams
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3.1.1. Įranga ir priemonės (2,1)
2.3.1. Mokymasis (2,2)
2.3.1. Mokymasis (2,2)
2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,4)
2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,4)
3.1.3. Aplinkų bendrakūra (2,4)
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (2,4)
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (2,4)
4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (2,4)
4.1.2. Lyderystė (2,4)
4.2.1. Veikimas kartu (2,4)
4.2.1. Veikimas kartu (2,4)
4.2.2. Tėvų/globėjų galimybių paţinimas ir didinimas 4.2.2. Tėvų/globėjų galimybių paţinimas ir
(2,4)
didinimas (2,4)
Mokyklos veiklos įsivertinimo veiksmingumas ir poveikis mokyklos veiklai:
Mokyklos veiklai įsivertinti sudaromos darbo grupės. Trečdalis mokytojų veiklos įsivertinimui naudoja IQES online sistemos įrankius. Įsivertinimui
reikalingi klausimynai aptariami grupėje, susitariama dėl veiklos kokybės kriterijų. Gauti apklausų rezultatai aptariami bendrame veiklos kokybės
įsivertinimo grupės bei darbo grupės Veiklos planui parengti susirinkime - diskusijoje, todėl uţtikrinamas grįţtamasis ryšys bei veiklos planavimas,
pagrįstas duomenų analize.

2.1.1. Ugdymo tikslai (3,2)
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (3,1)
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (3,0)
2.4.1. Vertinimas ugdymui (2,9)
4.1.3. Mokyklos savivalda (2,9)
4.3.1. Kompetencija (2,9)

 Savivaldos institucijų įtaka mokyklos veiklos pokyčiams
Mokytojų taryba inicijuoja veiklos kryptis, analizuoja nesėkmes, priima sprendimus veiklos tobulinimui, priima susitarimus, reikalingus mokyklos
ugdymo tikslams, ugdymo turiniui įgyvendinti.
Pradinio ugdymo, meninio-sportinio ugdymo ir humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės kryptingai ir veiksmingai organizavo savo
veiklą, dalijosi savo gerąja patirtimi, analizavo ugdymo metodikos naujoves. Pasiteisino dviejų metodinių grupių sujungimas į vieną, nes tolygiau
pasiskirstė mokytojų metodinės veiklos apimtys.
2015 metais buvo atnaujinta Mokyklos tarybos sudėtis, taryba renkasi reguliariai – kartą per mėnesį. Rudenį buvo priimtas sprendimas dėl 2 % lėšų
panaudojimo (atnaujintas technologijų kabinetas) ir numatyti kiti panaudojimo kriterijai. Paraginome mokyklos bendruomenę 2 % pajamų lėšų skirti
mokyklai. Kaip ir kasmet Mokyklos taryba įtakojo tam tikras Ugdymo plano sudarymo nuostatas. Mokyklos taryba delegavo narį į mokyklos vadovo
atrankos komisiją.
Administracijos iniciatyva mokykloje buvo sudaryta Darbo taryba teisėtiems darbuotojų interesams ginti, sprendimų kolegialumui uţtikrinti.
Rezultatyvi pagal veiklą šiemet buvo Mokinių taryba. Ji inicijavo mokinių laisvalaikio ir renginių organizavimą, bendradarbiavimą su kitų
mokyklų Mokinių tarybomis, pasiţymėjo veiklumu Kauno rajono projektuose „―Mokiniai renka merą― , „Atverkime širdis―, „Šauniausia Kauno rajono
mokinių taryb―.


Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais rezultatyvumas

Mokykla sėkmingai bendradarbiauja su Zapyškio pagrindine mokykla, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Eţerėlio kultūros centru, Eţerėlio
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seniūnija, slaugos namais, Eţerėlio verslo įmonėmis.
Kartu su Kultūros centru buvo planuojami ir organizuojami bendri valstybinių švenčių paminėjimai, mokytojų foto darbų parodos kultūros centre ,
mokiniai ne kartą talkino kultūros centrui, dalyvaudami su programa Kalėdinių eglučių įţiebimo šventėse (Raudondvaryje, Akademijoje, Eţerėlyje) .
Mokykla inicijuoja bendrus sportinius renginius su Zapyškio, Kačerginės pagrindine mokykla ir Ringaudų pradine mokykla.
Tradiciniuose mokyklos renginiuose dalyvauja Zapyškio pagrindinės mokyklos ir Altoniškių skyriaus etnokultūros kolektyvai, Eţerėlio kultūros centro
ir Eţerėlio seniūnijos darbuotojai.
UAB „Terra animals― mergaičių technologijų kabinetą parėmė medţiagomis, skirtomis technologijų pamokoms.
Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo Eţerėlio bendruomenės socialinėje veikloje: tvarkė slaugos namų aplinką, parengė kalėdines dovanėles Eţerėlio
įstaigoms ir vienišiems gyventojams, parengė kelias programas, dalyvavo Slaugos namų atidarymo iškilmių ceremonijoje.
Akcijos „Darom 2015― metu padedame Eţerėlio seniūnijai ir tvarkome kelio Eţerėlis-Zapyškis kelkraščius bei ekologiniu poţiūriu pačias
nešvariausias gyvenvietės vietas, bendradarbiaudami su girininkija iškeliame inkilus miško aikštelėse. Mokyklos mokytojos inicijavo partnerystės
ryšių uţmezgimą su Eţerėlio įmonėmis bendrai veiklai-uţ aplinkosauginius projektus šios įmonės mokinius paskatino ekskursijomis.
Šiemet uţmezgę glaudesnius ryšius su Eţerėlio sporto ir laisvalaikio klubu „Eţerietis―, išnuomodami jiems sporto salę treniruotėms, pritraukėme į
mokyklą papildomų rėmėjų lėšų.

-

Geroji patirtis, kuria galėtumėte pasidalinti (mokytojai, mokiniai, savivaldos institucijos, vadyba ir kt. )
IQES online sistemos panaudojimas veiklos kokybės įsivertinimui (direktoriaus pavaduotoja ugdymui),
Ugdymo metodai šokių pamokose ir neformaliame švietime (šokių mokytoja),
Keramikos technikos panaudojimo neformaliame švietime patirtimi (dailės studijos vadovė),
Paţintinių kelionių mokiniams ir mokytojams planavimas ir organizavimas (dailės mokytoja),
Pagalbos mokiniui veiklos organizavimas pagal principą „Mokinys –mokiniui― (pradinio ugdymo mokytojos).



Aktualiausios problemos

Mokykla neturi higienos paso dėl netinkamos grindų dangos ir apšvietimo klasėse. Mokyklos pastato ir klasės erdvių atnaujinimas tik
bendruomenės narių pastangomis – be tikslinių lėšų skyrimo ar renovacijos yra nepakankamas ir neįmanomas. Mokomųjų kabinetų baldai
morališkai pasenę. Nepakankamas kompiuterizuotų mokytojo darbo vietų, aprūpintų medijomis kiekis. Įsitvirtinusi mokymo, o ne mokymosi
paradigma. Penktadalis mokytojų – pensijinio amţiaus. Didėjantis socialinių būstų skaičius Eţerėlyje (32) didina asocialių šeimų ir tuo pačiu
nemotyvuotų, probleminių mokinių skaičių. Maţėjantis gyventojų skaičius maţina mokinių skaičių mokykloje. Tėvų atsakomybės uţ mokinių
poelgius ir ugdymo rezultatus maţėja.
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II. DARBUOTOJAI
1.1. Administracija
Vadovo
pareigybė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, laikinai vykdanti
direktoriaus funkcijas
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Etato uţimtumas

Vadybinė
kvalifikacinė
kategorija

Vardas, pavardė

Vadybinis staţas

Marija Gavėnienė

1

3

14 metų

Saulius Varškevičius

1

-

4 mėnesiai

1.2. Mokytojai ir kiti darbuotojai
Nustatytas nepedagoginių darbuotojų etatinių pareigybių skaičius / darbuotojų skaičius
Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)
Iš jų:
mokytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose
Mokytojų, dirbančių nepagrindinėse pareigose
Atestuotų mokytojų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją
Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius
Pagalbos mokiniui specialistų skaičius iš viso, iš jų:
logopedai
psichologai
socialiniai pedagogai
specialieji pedagogai
sveikatos prieţiūros specialistai
mokytojo padėjėjai
Bibliotekininkų skaičius
*Pedagoginių darbuotojų amţius:

/19
32
26
6
32
10
17
4,75
Specialistų skaičius
4
1
1
1

Etatų skaičius
3
0,75
0,25
1

1

1
4

iki 30 metų
nuo 31 iki 60 metų
nuo 61 iki 65 metų
nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus)
mokykloje dirbančių mokytojų amţiaus vidurkis

2
24
6
47,9

*Amţius skaičiuojamas gruodţio 31 d.

1.3. Mokytojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas
Per kalendorinius metus atestuota
mokytojų (įgyta kategorija)
Vyresnieji
mokytojai
2

Metodininkai

Ekspertai

-

-

Iš viso per
kalendorinius
metus aplankytų
seminarų skaičius

Tenka
vienam
mokytojui

Skirta (iš viso) lėšų
pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui

86

2,7

1190 €

Išnaudota lėšų
kvalifikacijos
tobulinimui
(iš viso)

Nepanaudota lėšų
kvalifikacijos
tobulinimui
(iš viso)

767,00

423,00
(perkelta į prekes
ugdymo reikmėms
pirkti)

III. MOKINIAI
2. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ
SKAIČIUS
Ikimokyklinio
ugdymo grupė

Priešmokyklinio
ugdymo grupė

Klasių/grupių komplektų skaičius
Mokinių/vaikų skaičius

1-4
klasės

4
63

5-8
klasės
4
59

9-10 klasės
2
24

11-12
klasės
0
0

Iš viso
10
146

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

3. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE
Klasė
-

Komplektas
-

Mokinių
skaičius
-

Mokosi mokinių iki
18 metų
-

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys
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4. MOKINIŲ KAITA

Atvykimo/išvykimo iš
mokyklos prieţastys

Atvyko į mokyklą (nuo 09-02 iki
05-31) per mokslo metus
2
2-keitė gyvenamąją vietą.

Išvyko iš mokyklos (nuo 09-02 iki 05-31) per
mokslo metus
6
4-keitė gyvenamąją vietą
1-tėvai pageidavo, kad vaikas nuo pirmos
klasės būtų mokomas anglų kalbos.
1-rinkosi mokytis sukarintoje
V.Plechavičiaus mokykloje.

Iš jų
Grįţo iš uţsienio
Išvyko į uţsienį
0
1
Išvyko gyventi su
tėvu į Škotiją

*Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

5. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS
Socialiai remtinų
mokinių skaičius
Mokykloje

%

EPM 51
UKG 8

Specialiųjų poreikių
mokinių skaičius

%

Mokinių, turinčių kalbos ir
komunikacijos sutrikimų,
skaičius

%

Psichologinę pagalbą
gaunančių mokinių
skaičius

%

7

4,79

51

34,93

70

48

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

6. MOKINIŲ VEŢIOJIMAS

Mokykloje

Paveţamų
mokinių
skaičius
(iš viso)

Turimų
mokyklinių
arba
„geltonųjų―
autobusų
skaičius

14

1

Paveţamų viešuoju
visuomeniniu transportu
skaič.
Autobusais
Maršrutiniais
reguliariais
taksi
reisais
reguliariais
reisais
1
-

Paveţamų
mokykliniais
ir
„geltonaisiais
― autobusais
skaičius
12

Paveţamų
privačiu
transportu
(tėvų,
globėjų)
vaikų
skaičius
1

Vieno
mokinio
veţiojimo
kaina per
mėnesį

Bendra visų
mokinių
veţiojimo
kaina (iš
viso) per
mėnesį

Paveţamų
mokinių
dalis (%)

24,9

299,2

9,6 (%)
nuo 146

6

Mokykloje su
UKG Eţerėlio
vidurinio ugdymo
skyriumi

24
(EPM 14+
UKG 10)

6
(EPM 1
UKG 5)

-

17
(EPM 12+
UKG 5)

-

17,6

299,2

14,8 (%)
nuo 162

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

7. MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius
Mokykloje
Mokykloje su UKG Eţerėlio
vidurinio ugdymo skyriumi

Nemokamai maitinamų mokinių dalis (%)

51
59 (EPM 51+UKG 8)

35 (%)
36,4 (%)

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

8. MOKINIŲ PAŢANGUMAS
Klasių koncentras

1-4
5-8
9-10
11-12
Iš viso

Mokinių
skaičius
53
57
28
138

Paţangumas

100
100
100
100

Mokosi labai
gerai
(9-10 balų)
18
5
2
25

Perkeltų su nepatenkinamais
paţymiais mokinių skaičius

Mokosi
nepatenkinamai
(neatestuota)
0
0
0
0

0
0
0
0

Kartojančių kursą
mokinių skaičius
0
0
0
0

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos paţangumo duomenys

9. MOKINIŲ LANKOMUMAS
Klasių
koncentras
1-4
5-8

Mokinių
skaičius
53
57

Iš viso praleista
pamokų
2145
2663

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius
68
98

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius tenkantis
vienam mokiniui per mokslo metus
1,3
1,7
7

9-10
Iš viso

28
138

2188
6996

333
499

11,9
3,6

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys

10. UŢSIENIO KALBŲ MOKYMAS

Anglų kalba
Vokiečių kalba
Rusų kalba
Prancūzų kalba
Kitos kalbos (išvardinti)

124
-

Kalbų pasirinkimas (+, - )
I kalba (nurodyti skaičių)
II kalba (nurodyti skaičių)
70
-

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

11. MOKINIŲ IR ĮVAIRIOS ĮRANGOS SANTYKIS
Visų veikiančių mokykloje
kompiuterių skaičius

Mokykloje

Stacionarių
23

Nešiojamų
5

Santykis (mokinių
skaičius prie vieno
kompiuterio)

Interaktyvių Santykis (mokinių
lentų
skaičius prie vienos
lentos)

5,2:1

1

146:1

Daugialypės
terpės
projektorių
6

Santykis (mokinių
skaičius prie vieno
projektoriaus
24,3:1

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys
*Skaičiuoti nuo visos mokykloje esančios veikiančios įrangos

12. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
12.1.Mokykloje vykdomas neformalusis švietimas
Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso
Iš viso panaudota valandų
Mokyklos neformaliojo švietimo uţsiėmimus lankančių mokinių skaičius
Mokyklos neformaliojo švietimo uţsiėmimus lankančių mokinių procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių (%)
Mokinių, uţsiimančių bent viena neformaliojo vaikų švietimo veikla, skaičius

21
21
127
84,7
127
8

Mokinių, neuţsiimančių visiškai jokia neformaliojo vaikų švietimo veikla, skaičius

23

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys

12.2. Neformaliojo švietimo kryptys
Kryptys

Muzika
Dailė
Choreografija, šokis
Teatras, drama
Kūryba
Sportas
Sveika gyvensena
Techninė kūryba
Turizmas ir kraštotyra
Gamta, ekologija
Informacinės technologijos
Etnokultūra
Kalbos
Mokslas
Konfesinė
Karinė
Kita (nurodyti kokia)

19
25
44
16
19

Mokinių skaičius, lankantis atskirų krypčių būrelius
1-4
5-8
9-10
(su skyriumi)
11
2
10
7
3
18
3
8
3
37
33

23
13

Iš viso: 159

Iš viso
11-12
32
35
54
37
11
89

12

103

35
13

44

306

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys

12.3. Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos
Eil.
Nr.
1

Narių skaičius

Organizacijos pavadinimas
Jaunųjų šaulių organizacija (veikė iki lapkričio mėn.)

15

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys
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12.4. Neformalusis švietimas uţ mokyklos ribų
Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių
mokinių skaičius

Garliavos meno
mokykla
Muzika
Dailė
-

Garliavos meno mokykla ir jos filialai
Babtai
Raudondvaris
Vilkija
(filialas)
(filialas)
(filialas)
Muzika
Muzika
Dailė
Muzika
Dailė
-

Sporto
mokykla

6

Dziudo ir
jojimo
sporto
mokykla
6

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir
lankančių neformaliojo švietimo
įstaigas Kauno mieste (ar kituose
miestuose), skaičius
Mokinių
Neformaliojo švietimo
skaičius
mokyklos pavadinimas

3

Kauno sporto mokykla
„tauras―
Kauno krepšinio mokykla
„Tornado―
Kauno baleto mokykla

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys

13. VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS ĮGŪDŢIŲ UGDYMO, VAIKŲ VASAROS POILSIO IR PREVENCINĖS VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS
Eil
Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdţių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų
Nr.
vykdymas ir organizuoti renginiai
1. Mokykloje vykdoma Tarptautinė ankstyvosios prevencijos socialinių gebėjimų ugdymo programa „Obuolio draugai― 79 metų vaikams
2. "GYVAI" - tabako, alkoholio ir narkotinių medţiagų vartojimo prevencijos programa 12-14 metų mokiniams
3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa
4. "Gyvenimo įgūdţių ugdymo" programa 5-8 klasių mokiniams
5. Ţmogaus saugos bendroji programa
6. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės prevencinė programa „VEIK― (VEIK)
7. "Sniego gniūţtė" - psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencijos ir socialinių įgūdţių ugdymo programa 8-12 klasių
mokiniams
8. Mokykla dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje
9. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa
10. Organizacijos ,,Gelbėkit vaikus― inicijuotas solidarumo bėgimas

Dalyvaujančių mokinių
skaičius
28
14
136
55
92
15
2
130
28
136
10

11. Šeimos santykių instituto lektorių paskaita 10 kl. mokiniams „Socialinis atsakingumas―
12. Vaikų vasaros socializacijos programa „Turiningas laisvalaikis-laimingas vaikas―
13. Dalyvavimas projekto „Svajonių mokykla― veikloje: „Jaunųjų policijos rėmėjų― sąskrydis, prevencinis tyrimas,
susitikimai su policijos nuovados darbuotojais mokykloje bei nuovadoje.
14. Dalyvavimas rajoninėje teisinių ţinių viktorinoje 3 kl mokiniams ,,Būk saugus―
15. Dalyvavimas socialiniame projekte „Apkabinkime ţemę gerais darbais―
16. Dalyvavimas 9 – 12 kl. teisinių ţinių konkurse „Temidė―.
17. Socialinių įgūdţių ugdymo programa 5 – 8 kl.
18. Mokinių išvyka į gyvūnų globos namus „Nuaras―
19. Organizuota prevencinė savaitė „Savaitė be patyčių―, kurios metu mokykloje 1 – 12 kl. mokiniai kūrė draugystės
knygas, ţiūrėjo ir aptarė prevencinius filmukus, 1 – 4 kl. mokiniai darė skirtukus knygoms, nepilnamečių reikalų
inspektorė skaitė paskaita apie smurtą, patyčias, vyko draugiškiausio mokytojo ir mokinio rinkimai, apvaliojo stalo
diskusija su mokinių taryba.
20. Dalyvavimas vaikų ir jaunimo socializacijos programos renginyje „Nes bendrauti gera 2014 m.
21. Organizuota veikla „Geguţė – mėnuo be smurto―: „Draugystės orientacinės varţybos― , „Draugystės apyrankių― ir
„Draugystės aitvarų― gaminimas, plakatų ir mokyklinio laikraščio paruošimas.
22. 9 – 10 kl. mokinių išvyka į Kauno rajono policijos komisariato atvirų durų dienos renginį
23. Dalyvauta sveikos gyvensenos ir psichotropinių medţiagų prevencijos konkurse „Mes sakome NE― Domeikavos
gimnazijoje.
24. Dalyvavimas tarptautiniame alkoholio ir kitų narkotikų Europos mokyklose tyrime (ESPAD) ir tyrimo apibendrinimo
susitikime
25. Dalyvavimas tarptautiniame ilgalaikiame projekte „Saugaus eismo gyvatėlė―.
26. Projekto „Priklausomybės prevencijos-kaip įtakosime šiandienos visuomenę― lektorių paskaita mokytojams

14
17
102
14
17
5
55
18
136

4
138
18
4
50
56
-

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

14. PROFESINIS ORIENTAVIMAS IR ŠVIETIMO INFORMACINĖ PAGALBA
Eil.
Nr.
1. 1.
2.
3.
4.
5.

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės
7-10 kl (3g-4g) išvyka į ,,Elinta― ir KTU
Susitikimas su A. Stulginskio universiteto studentais
Viktorina 5 klasės mokiniams „Kuo būti―
1 – 4 klasių mokinių protų mūšis, dalyvaujant Ruklos MPB „Geleţinis vilkas― serţantui A. Ţėglaičiui
Po 4 klasės valandėlės karjeros ugdymo temomis kiekvienoje 1-10 klasėje per mokslo metus.

Dalyvaujančių
mokinių skaičius
60
26
16
56
136
11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mokinių tarybos išvyka į susitikimą su aktoriumi M. Jampolskiu Garliavoje.
Atvirų durų diena Kauno policijos komisariate 9 – 10 kl. mokiniams
Anketos apie karjeros planavimą pildymas 8 – 9 kl. mokiniams
Anketos apie karjeros planavimą pildymas 9 – 10 kl. mokiniams
Individualūs pokalbiai su dešimtokais dėl tolimesnės mokymosi krypties.
Dalyvavimas UPC internetinėje pamokoje 8 kl., skirtoje Lietuvos kariuomenei
Kauno taikomosios dailės mokyklos atstovų paskaita 10 klasės mokiniams.
Paskaita ,,Nanotechnologijos― 8-10 ir UKG 11-12 kl. mokiniams
10 kl. Išvyka į ASU
UK koordinatorių išvyka į Karmėlavos oro uostą
Stendo paruošimas „Karjera prasideda mokykloje― su mokiniais

17
17
25
28
14
9
14
63
14
2
10

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

IV. PASIEKIMAI
15. MOKINIŲ PASIEKIMAI
15.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
10 klasės mokinių
skaičius mokslo metų
pabaigoje
14

Mokinių, dalyvavusių dalyko
patikrinime, skaičius ir %
Lietuvių k.
Matematika
13–92,9 %
13–92,9 %

PUPP paţymio vidurkis
Lietuvių k.
6,15

Matematika
3,92

Gavo 9-10 balų įvertinimą
(% nuo laikiusiųjų)
Lietuvių k.
Matematika
2–15,38 %
2–15,38 %

15.6. Mokslo tęsimo lygis ir tolesnė veikla baigus 10 klasių

Mokosi bendrojo ugdymo mokyklose

Mokosi profesinio mokymo įstaigose
Dirba
Nesimoko ir nedirba
Kita

Skaičius
12

1

Ugdymo įstaiga
8 – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Eţerėlio
vidurinio ugdymo skyrius
2 – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
1 – Kauno m. „Aušros― gimnazija
1 – Kauno m. Šv. Mato gimnazija
Kauno m. statybininkų rengimo centras

1
12

16. DALYVAVIMAS OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŢYBOSE (savivaldybės, zonos, respublikos, tarptautinės)
16.1. Dalyvavimas olimpiadose

Olimpiados pavadinimas
Kauno rajono informacinių
technologijų olimpiada
Kauno rajono informacinių
technologijų olimpiada
Kauno rajono 5-8 klasių mokinių
lietuvių kalbos olimpiada
Kauno rajono 7-9 klasių mokinių
istorijos olimpiadoje
Regiono
Respublikos
Tarptautinė

Mokinio(ių), uţėmusio(ių) prizinę
vietą, vardas(ai), pavardė(ės)
Justas Dabrila.

Klasė
9

Uţimta
vieta
1

Ruošusio(ių)
mokytojo(ų) pavardė
Laimutė Pupelienė

Viso šioje olimpiadoje
dalyvavusių mokinių skaičius
2

Rytis Lukaitis

9

2

Laimutė Pupelienė

2

Agnė Baronaitytė

8

2

Skaidra Ulmienė

4

Agnė Baronaitytė

8

3

Marija Gavėnienė

1

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

16.2. Dalyvavimas konkursuose, viktorinose, konferencijose, festivaliuose ir kt. renginiuose

Renginio pavadinimas
Rajono
Kauno rajono elektroniniame konkurse "Išmanioji diena
2015" 9-10 klasių tarpe.
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas „Vaivorykštės spalvas paliesk―.
Regiono
Respublikos
VI respublikinis mokinių piešinių konkursas „Senų
daiktų istorijos―.

Mokinio(ių), uţėmusio(ių) prizinę
vietą, vardas(ai), pavardė(ės)
(komandos narių pavardţių nerašyti)
Rytis Lukaitis

Klasė

Uţimta
vieta

Viso šiuose renginiuose
dalyvavusių mokinių skaičius

9

1

Ugnė Kazlauskaitė

3

1

Iš viso šiame konkurse dalyvavo
1800 Lietuvos mokinių. Iš
mokyklos–4.
1

Ţidrūnė Ţemčiūgova

9

laureatė

6

13

Nacionalinis moksleivių fotografijos konkursas
„Čiurlionis įkvepia atrasti―.
Tarptautinės
Pasaulinis IE-NO-HIKARI vaikų piešinių konkursas
Japonijoje

Agnė Baronaitytė
Vaiva Pečiulytė
Adomas Gumauskas

8
9
4

laureatės

4

2

Konkurse dalyvavo vaikai iš 83
šalių, buvo pateikti 24 000
piešinių Iš mokyklos-5

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys

16.3. Dalyvavimas sportinėse varţybose
Varţybų pavadinimas
Rajono
Kauno rajono pagrindinių mokyklų šaškių varţybos
Kauno rajono smiginio varţybos
Kauno rajono pagrindinių mokyklų olimpinio festivalio
lengvosios atletikos varţybos

Regiono
Respublikinės
Lietuvos jaunučių (U-16) dziudo čempionate.
Tarptautinės

Mokinio(ių), uţėmusio(ių) prizinę vietą,
vardas(ai), pavardė(ės) (komandos narių
pavardţių nerašyti)
Komanda

Klasė

Uţimta
vieta

2, 3, 4

1

Evaldas Piurkus, Benas Kuzmickas
Vainius Stukas kamuoliuko metime
Rimvydas Budinas 60 metrų bėgime
Rimvydas Budinas estafetėje 4x100
Šarūnas Kiţauskas šuolyje į tolį
Šarūnas Kiţauskas estafetėje 4x100
Rimantė Mureikaitė estafetėje 4x100
Agnė Augustinavičiūtė estafetėje 4x100
Aikas Gunevičius kamuoliuko metime
Benas Kuzmickas estafetėje 4x100
Gabrielė Tamulytė estafetėje 4x100
Eimantas Mieliauskas estafetėje 4x100

10, 7
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

2
14

8

3

1

Rimantė Mureikaitė

Viso šiose varţybose
dalyvavusių mokinių
skaičius
4

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys
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17. MOKYKLOJE VYKDOMI ĮVAIRŪS SAVIVALDYBĖS, RESPUBLIKINIAI IR ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas
(nurodyti, su kuo
pasirašyta sutartis, sutarties
Nr. ir data)

1

Aplinkosauginis projektas
„Moksleiviai
bendruomenei―,
„Papuoškime Eţerėlio
paminklą gėlėmis―.

2

2015 m . vasaros
socializacijos stovyklos
programos „Turiningas
laisvalaikis — laimingas
vaikas―. Sutarties Nr. F2216, 2015-06-01 d.
Sudaryta su Kauno rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros,
švietimo ir sporto
skyriumi.

Projekto
lygmuo
(nurodyti:
tarptautinis,
nacionalinis,
savivaldybės)

Projekto tikslas
(nurodomas
rėmėjas
(finansuotojas),
administratorius,
koordinatorius,
partneriai)

Projekto
įgyvendinimo
trukmė
(įgyvendinimo
pradţios ir
pabaigos
metai)

savivaldybės

Tikslas–atnaujinti
gėlyną miesto
aikštėje prieš
Durpyno 100mečio šventę
Eţerėlyje.
Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Tikslas–turiningai
praleisti laisvalaikį.
Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2015-05-02
2015-05-30

savivaldybės

2015-06-01
2015-06-05

Gautas finansavimas (Lt)

Savivaldybės Valstybės
lėšos
lėšos
72 Eur
-

399,05 Eur

-

Pastabos

ES
lėšos
-

Kitos
lėšos
-

-

-

Regina
Jurkonienė

Egidija
Stankuvienė

15

3

Psichoaktyvių medţiagų
vartojimo prevencijos
programa „Renkuosi
atsakingai―. Sutartis Nr.
F22-66 , 2015-06-02 d.
Sudaryta su Kauno rajono
savivaldybės
administracijos Kultūros,
švietimo ir sporto
skyriumi.

savivaldybės

Tikslas–vykdyti
prevencijos
programą.
Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2015-10-26
2015-10-28

70 Eur

-

-

-

Laura
Sidokerskienė

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

18. SKELBTI STRAIPSNIAI, SKAITYTI PRANEŠIMAI (RAJONO, REGIONO, RESPUBLIKOS, TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE)
Eil.
Nr.
1
Eţerėlis
2

Straipsnis

Eţerėlio durpynas 1915-2015
metais.

Leidinys
„Pakaunės dešimtmečiai―. Šimtmečio liudijimai. ARX reklama.
Kaunas
„Eţerėlio durpynas. 1915-2015―S.Jokuţio leidykla. Klaipėda

Data

Mokytojas/Autorius

2015

Marija Gavėnienė

2015

Marija Gavėnienė

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys
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V. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
19. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI, EDUKACINIŲ APLINKŲ GERINIMAS
19.1. Įsigytas turtas
Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų
(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones,
paslaugas ir kt.)
Planšetiniai kompiuteriai 28 vnt. ir 2 nešiojami „Samsung shool―
Sceniniai kostiumai liaudiškų šokių kolektyvui
Toneriai, belaidţio tinklo adapteris
Toneriai CPO
Tamo el.dienynas (12 mėn.)
Sporto inventorius „Euroatletas―
Spausdintuvo kasetė
Kanceliarinės prekės
Kreida
Magnetola „Sony― (jau sugedo nepataisomai, grąţinti pinigai 2015-11)
Magnetola (nupirkta dalinai uţ grąţintus pinigus uţ nepataisomai sugedusią)
Vadovėliai
Kompiuterio detalės
Kompiuteris
Projektorius
Lenta technologijų kabinetui
Spausdintuvas
Stalas technologijų kabinetui
Autobuso nuoma mokinių ekskursijai iš „Klasmann Deilmann―
Autobuso nuoma mokinių ekskursijai iš UAB „Vinapack―
Knygos bibliotekai iš leidyklos „Nieko rimto―
Knygos bibliotekai iš labdaros ir paramos fondo „ Švieskime vaikus―

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų uţ:
ŠMM lėšas
Mokinio
Biudţeto Labdaros ir
Kitas
Pajamų iš
(programos, krepšelio (aplinkos)
paramos
paramos nuomos ir
projektai)
lėšas (€)
lėšas (€)
lėšas
lėšas
kitų
(€)
(2 % lėšas)
(rėmėjų
paslaugų
(€)
lėšas) (€) lėšas (€)
13078,08
0
1502,00
0
211,63
38,24
210,24
56,45
125,00
128,02
4,50
202,44
259,99
1807,78
250,00
336,25
390,00
65,00
115,73
0
135,00
150
100
15,44
9,96
17

Knygos mokiniams skaitymo skatinimui iš VŠĮ „Terra Publica―
Edukaciniai informaciniai vaizdo filmai I,II dalys, 25 vnt. iš UAB
„Medialogas―
25 plunksnakočiai, 25 puodeliai, 25 uţrašų knygelės iš UAB „Idėjų
dirbtuvės―
25 kuprinės mokiniams

235, 0

0
0
Iš viso: 14580,08

4201,27

410,4

135,00

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

19.2. Materialiojo turto remontas, renovacija.
Eil
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Atlikti darbai
Savivaldybės
2166,77
42,00
46,00
0
14992,64

Autobuso remontas
Kompiuterių remontas
Kompiuterių remontas
Valgyklos kaitlenčių remontas
Grindų ir elektros šviestuvų remontas
Grindų remontas technologijų kabinete
Grindų remontas technologijų kabinete (linoleumo tiesimas)
Valgyklos stalų remontas

Išnaudota lėšų (Eur)
Valstybės ES lėšos

Kitos lėšos

113,79
267,19
218,02
267,19

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

20. APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS IŠ MOKINIO KREPŠELIO
1-10 klasių
mokinių skaičius

Iš viso:

146**

Mokinio krepšelio
Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta
lėšos, skirtos
vadovėlių ir mokymo priemonių (Eur)
vadovėliams ir
Pinigų suma, uţ
Pinigų suma, uţ kurią
mokymo priemonėms kurią nupirkta
nupirkta mokymo
įsigyti iš viso (Eur) vadovėlių (Eur)
priemonių (Eur)
3763,00

1823,68

1939,62

Pinigų suma,
tenkanti vienam
mokiniui (Eur)

25,77

Vadovėliams ir
mokymo priemonėms
įsigyti panaudotų
mokinio krepšelio
lėšų dalis (%)
100(%)

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys
** mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

18

21. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS
21.1. Gauta lėšų per metus
Gauta lėšų iš viso per metus iš:
ŠMM (programos,
Labdaros ir
Kitos paramos
projektai)(€)
paramos
(rėmėjų) (€)
(2 % lėšos) (€)
476,61
216,00

Biudţeto
(aplinkos) (€)

Mokinio
krepšelio (€)
252630,00

162265,00

Pajamų iš nuomos ir kitų
paslaugų (€)
8150,59
(iš jų: 1435,60-antkainis, 6498,99-mokamas
maitinimas, 216,00-sporto salės nuoma)

Iš viso 423738,20
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

21.2. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje
Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (€)
Mokinio krepšelio (MK) lėšos
Ugdymo aplinkos (UA) lėšos
1730,34

1111,40

Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (€)
(iš viso MK ir UA lėšos)
2841,74

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

21.3. Kreditinis įsiskolinimas
Metų pradţioje
Kreditinis įsiskolinimas iš viso

11212,51

Metų pabaigoje
4021,17

Padidėjo +
Sumaţėjo - 7191,34

Pastangos, siekiant sumaţinti kreditinį
įsiskolinimą
Taupymas.

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(vardas, pavardė, parašas)
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