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UGDYMO KOKYBĖ
2016 m. prioritetas

1. Plėtoti mokymuisi palankią 
aplinką, orientuotą į ugdymosi 

kokybę

2. Telkti mokyklos bendruomenę 
plėtojant kultūrines tradicijas

STRATEGIJA
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1.1. Įtraukti mokinių tėvus į vaiko 
asmeninės pažangos stebėjimą, 

analizę.

1.2. Pamokos vadybą orientuoti į 
mokinių veiklos įsivertinimo įgūdžių 

formavimą

1.3. Sukurti palankias sąlygas 
mokinių mokymuisi virtualiose 

erdvėse

2.3. Organizuoti mokyklos 
bendruomenės narių veikimą 

komandomis

2.2. Sudaryti sąlygas plėtotis 
mokinių socialinėms ir 

savanoriškumo kompetencijoms

2.1. Pažinti ir didinti mokinių tėvų 
galimybes, įsitraukiant į įvairias 

mokyklos veiklas.



50

32
pedagoginiai

(skaičius nekito nuo 
2015 m.)

32
(4-5 seminar./1 darb.)

0
atestuotų

18
nepedagoginiai

(-0,25 et.
nuo 2015 m.)

4
(0,3 seminar./ 1 darb.)

PERSONALAS

Pedagogonių darbuotojų kaita 2016 m.:
➢ Psichologė (priežastis – padidėjęs darbo krūvis kitoje darbovietėje);

➢ Muzikos mokytoja (priežastis – atsiradusi darbo vieta netoli namų Kauno mieste);
➢ Istorijos mokytoja (priežastis – vaiko auginimo atostogos).
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146
(2015-09-01)

147
(2016-09-01)

149
(2017-04-21)

162 
(2017-09-01)

KONTINGENTAS

Mokinių skaičiaus 
kaita 

2015-2016-2017 m.

35 proc. 
51 mokinys

2015 m.

22 proc.
32 mokiniai

2016 m.

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 
skaičiaus kaita 
2015-2016 m.

57,1
45,5

5,1
2,2

Praleistų bei nepateisintų 
pamokų skaičiaus vienam 

mokiniui kaita
2015-2016 m.

2015

2016

Mokymosi vidurkis pakilo nuo 7,88 (2015 m. ) iki 8,04 (2016 m.)4



17 mokinių
10 kl. 2016 m.

94 proc.
16 mokinių

tęsė mokymąsi Ugnės Karvelis 
gimnazijoje Ežerėlio skyriuje

6 proc.
1 mokinys įstojo mokytis į 
profesinio mokymo įstaigą

TĘSTINUMAS
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GiluminisPlatusisĮsivertinimasĮSIVERTINIMAS

Stiprybės Silpnybės

➢ Vyksta tradiciniai renginiai (3,7)
➢ Organizuojamos netradicinės pamokos (3,6)
➢ Mokiniai užsiima socialine veikla (3,5)
➢ Mokinių tėvai nesamdė ir nesamdo vaikui korepetitorių (3,5)
➢ Mokytojai aptaria su mokiniais ir tėvais mokymosi pažangą bei 

pasiekimus, mokymosi spragas (3,4)
➢ Mokytojai su mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai (3,4)
➢ Mokiniai jaučiasi saugūs (3,4)
➢ Mokyklos mokytojai visuomet padeda mokiniams, kuriems 

sunkiau sekasi mokytis (3,3)
➢ Klasių vadovai įtraukia mokinių tėvus į vaiko asmeninės pažangos 

stebėjimą ir aptarimą (3,6)
➢ Skaitmeninis turinys ir IKT padeda įvairiapusiškiau ir patraukliau 

mokytis (3,6)
➢ Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami 

ir skatinami (3,5)

➢ Įranga ir priemonės (2,3)
➢ Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (2,4)
➢ Aplinkų bendrakūra (2,5)
➢ Bendradarbiavimas su 

tėvais (2,7)
➢ Mokymasis (2,7)
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BIUDŽETAS
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Gauta lėšų iš viso per metus iš (Eur):

Mokinio 
krepšelio

Biudžeto 
(aplinkos)

ŠMM 
(programos, 

projektai)
2 proc.

Kitos 
labdaros ir 

paramos 
lėšos

Įstaigos 
pajamos iš 

tėvų įnašų už 
vaikų 

maitinimą

Įstaigos 
pajamos iš 

patalpų
nuomos ir 

kitų paslaugų

246782,18 199114,27 0 630,00 986,48 8120,90 492,00

Iš viso: 456125,83
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Pasiekimai
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Įranga ir priemonės 2016 m. pradž. - 4 projektoriai
2016 m. pab. – projektoriai VISUOSE 
mokomuosiuose kabinetuoseMokymasis virtualioje aplinkoje

Pedagogu amžiaus vidurkis 2016 m.  - 50 m.

Bendradarbiavimas su tėvais
Individualūs pokalbiai
Šeimos šventės
Tėvų konferencija

Infrastruktūra
2017 m.: valgyklos stogas; neeksploatuojamo 
katilinės kamino griovimas.

Miesto bendruomenės kontingentas
Socialinės rizikos šeimos;
Nepakankamas kiekis darbo vietų
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PROBLEMOS



Dėkoju už dėmesį,
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