
PRITARTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. balandţio 27 d. sprendimu Nr. TS-____ 

KAUNO R. EŽERĖLIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

1. Bendra informacija apie mokyklą: 

1.1. Kauno r. Eţerėlio pagrindinė mokykla yra Kauno rajono savivaldybės biudţetinė bendrojo ugdymo mokykla (toliau – mokykla), turinti 

juridinio asmens teises, vykdanti pradinio bei pagrindinio ugdymo programas (Eţerėlio pagrindinės mokyklos kodas 191074456, adresas: Kauno g. 19, 

Eţerėlis, kauno raj., 53387, el. paštas: ezereliomokykla@gmail.com, tel. Nr. (8-37) 534 280, internetinio puslapio adresas www.ezerelis.kaunas.lm.lt). 

1.2. Mokyklos savo skyriaus(-ių) neturi. Eţerėlio pagrindinės mokyklos patalpose ugdymą organizuoja Ugnės Karvelis gimnazijos 11-12 klasės 

(3-4 gimnazijos klasės), todėl šioje mokykloje besimokantys mokiniai turi galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą nekeisdami mokymosi vietos. 

2. 2016 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai: 

KOMENTARAS: 

2016 m. prioritetas – UGDYMO KOKYBĖ. 

Tikslai: 

1. Plėtoti mokymuisi palankią aplinką, orientuotą į ugdymosi kokybę. 

Uždaviniai: 

1.1. Įtraukti mokinių tėvus į vaiko asmeninės pažangos stebėjimą, analizę. Įtraukiant mokinių tėvus į vaiko asmeninės paţangos stebėjimą bei analizę, 

pastebima, kad Eţerėlio pagrindinėje mokykloje auga tėvų motyvacija įsitraukti į šio uţdavinio įgyvendinimą. Šis uţdavinys nėra naujiena – tai nuolat 

tobulinama ir siekiama kokybiškesnio įgyvendinimo sritis. Klasių vadovai bei mokiniai jau turi pakankamai įgūdţių paţangai matuoti. Tačiau ties tuo 

neapsistojama, norėtųsi matuoti ne tik mokymosi paţangą, bet kompetencijų, socialinių įgūdţių paţangą, tačiau tam trūksta parengtų metodikų 

aukštesniame lygmenyje. Mokykla, vidinėse diskusijose, yra nusimačiusi tobulinti dalyko paţangos stebėjimą, fiksavimą, poveikį rezultatams. 

1.2. Pamokos vadybą orientuoti į mokinių veiklos įsivertinimo įgūdžių formavimą. Analizuojant, pamokos vadybos orientaciją į mokinių veiklos įgūdţių 

įsivertinimo įgūdţių formavimo uţdavinio rezultatus, svarbu paminėti, jog mokytojai jau yra patobulinę reikalingas kompetencijas šiuo aspektu, ir 

mailto:ezereliomokykla@gmail.com
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nuolat tobulina. Tai atsispindi ir praktiniame lygmenyje – pamokose: ţino ir taiko įvairias mokinių veiklos įsivertinimo pamokoje formas, dalyvauja 

grupių veikloje kuriant naujus metodus bei priemones, dalinasi patirtimi. To rezultatas – 74 proc. mokinių teigia, kad pamokos jiems yra įdomios ir 

nenuobodţios. Tai, atitinkamai, turi teigiamos įtakos mokymosi motyvacijos augimui. 

1.3. Sukurti palankias sąlygas mokinių mokymuisi virtualiose erdvėse. Mokinių mokymosi virtualiose erdvėse situacija mokykloje ţenkliai kito, 

lyginant 2016 ir 2017 metų pradţią. Akivaizdu, kad toks mokymo(si) būdas mokiniams yra itin patrauklus. Vaizdiškai perteikta informacija, daugelyje 

šaltinių teigiama, kad įsisavinama daug greičiau ir lengviau. Nepaisant to, kad pedagogai turėjo ir turi galimybę ši uţdavinį įgyvendinti naudojantis 

mokyklos planšetiniais kompiuteriais – 2016 metų standartizuotų testų rezultatai rodo, kad Eţerėlio pagrindinės mokyklos mokiniai turi sunkumų 

erdvinio mąstymo kontekste (erdvė, sandara, vidiniai procesai). Tikimasi, kad projektorių įsigijimas ir pritaikymas kiekviename dalyko kabinete turės 

teigiamos įtakos atitinkamų mokinių kompetencijų patobulinimui. 

2. Telkti mokyklos bendruomenę plėtojant kultūrines tradicijas. 

Uždaviniai: 

2.1. Pažinti ir didinti mokinių tėvų galimybes, įsitraukiant į įvairias mokyklos veiklas.Įgyvendinant mokinių tėvų į(si)traukimo į mokyklos veiklas 

uţdavinį, pastebimi teigiami pokyčiai – tėvai vis daugiau įsitraukia į mokyklos gyvenimo veiklas, noriai reiškia nuomonę, teikia siūlymus, 

rekomendacijas mokyklos veiklai planuoti. Mokykla taip pat siekia ieškoti patrauklesnių tėvams visuotinio susirinkimo formų, atnaujinti „Atvirų durų 

savaitės“ veiklas. Nors tėvų klubo 2016 m. mokykloje įkurti nepavyko, jis ketinamas įkurti 2017 m. 

2.2. Sudaryti sąlygas plėtotis mokinių socialinėms ir savanoriškumo kompetencijoms. Kito, 2016 m. įgyvendinto mokyklos uţdavinio, apimančio sąlygų 

sudarymo mokinių socialinės bei savanoriškumo kompetencijų plėtojimui(si), rezultatai rodo, kad mokykloje atsiranda naujų mokinių iniciatyvų, 

aktyvėja socialinė ir savanorystės veikla, savo veiklą aktyviai organizuoja ir Mokinių taryba, visi mokyklos mokiniai įtraukiami į veiklas, skirtas 

informuoti ir konsultuoti profesijos klausimais. 

2.3. Organizuoti mokyklos bendruomenės narių veikimą komandomis. Analizuojant mokyklos bendruomenės narių veikimą, svarbu paminėti, kad 

mokykla dalyvavo trijuose finansuojamuose prevenciniuose bei aplinkosaugos projektuose. Dalyavavimas bei projektų įgyvendinimas sutelkė 

bendruomenės narius veiklai, buvo svarbus komandinis darbas. Glaudus bendradarbiavimas su vietos socialiniais partneriais bei tokio bendravimo 

rezultatai taip pat yra komandinio darbo teigiama įtaka. 
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3. Darbuotojai: 

3.1. Administracija 

Vadovo pareigybė Vardas, pavardė 
Etato 

uţimtumas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis staţas 

(metais) 

Pedagoginis staţas 

(metais) 

Direktorė Paulina Gailiūnienė 1 - 1 7 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Gavėnienė 1 3 15 27 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Varškevičius 1 - 1 - 

3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 32 

 dirbančių pagrindinėse pareigose 26 

 dirbančių nepagrindinėse pareigose 6 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius, iš jų:  

 turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją - 

 turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 10 

 turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 15 

 neatestuotų pedagoginių darbuotojų - 

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

 logopedai 1 0,75 

 psichologai 1 0,25 

 socialiniai pedagogai 1 1 

 specialieji pedagogai - - 

 sveikatos prieţiūros specialistai - - 

 mokytojo padėjėjai - - 

4. Bibliotekininkų skaičius 1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amţius (skaičiuojamas gruodţio 31 d.):  

 iki 30 metų 1 

 nuo 31 iki 60 metų 25 

 nuo 61 iki 65 metų 5 
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 nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 1 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amţiaus vidurkis 47 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 4,6 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (pagalbinis personalas) 18 

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) 

(Eur) 

Išnaudota lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui (iš viso) 

(Eur) 

Išnaudota 

lėšų 

kursams, 

seminarams 

ir kt. 

(Eur) 

Išnaudota 

lėšų 

edukacinėms 

kelionėms 

Nepanaudota 

lėšų 

kvalifikacijos 

kėlimui 

(iš viso) 

Neišnaudotų 

kvalifikacijos 

kėlimui lėšų 

panaudojimas 

- - - 1200,00 1533,00 1533,00 0 0 0 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

KOMENTARAS: 

Pedagogai kėlė kvalifikaciją atsižvelgdami į mokyklos strateginį bei veiklos planą, mokyklos bendruomenėi aktualias problemas ir sunkumus. Prieš 

išvykdami į mokymus, seminarą, domėjosi lektorių kompetencijomis, mokymų kokybei bei realia praktine nauda įstaigai. Buvo organizuoti mokymai 

mokinių saugumo, ugdymo kokybės gerinimo tematika, apimantys ne tik visą Ežerėlio pagrindinės mokyklos pedagoginę bendruomenę, bet ir Zapyškio 

pagrindinę mokyklą, VšĮ „Stuba“. 

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 - - 4 4 2 - - 10 

Mokinių/vaikų skaičius   - - 66 60 21 - - 147 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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4.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amţiaus grupę – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje pagal šiuos kriterijus mokinių nesimoko 

Amţiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio - - 

Darţelio - - 

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

4.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje pagal šiuos kriterijus mokinių nesimoko 

Amţiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

Darţelio - 

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

4.4. Mokinių paţangumas 

Klasių 

koncentras 

Mokinių 

skaičius 

Paţangumas 

(proc.) 

Mokosi labai gerai 

(9-10 balų) 

Mokosi nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 

paţymiais mokinių skaičius 

Kartojančių kursą mokinių 

skaičius 

1-4 64 96,9 28,1 3,1 - 2 

5-8 60 100 11,7 0 - - 

9-10 26 100 7,7 0 - - 

11-12 - - - - - - 

Iš viso 150  18 1,3 - 2 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos paţangumo 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 64 2761 31 0,5 

5-8 60 2598 93 1,6 

9-10 26 1463 209 8 

11-12 - - - - 



6 

Iš viso 150 6822 333 2,2 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

KOMENTARAS: 

Mokinių skaičius lyginant 2015-09-01 ir 2016-09-01 (imant pradinio ir  pagrindinio ugdymo pakopą) stabilus. 

Mokymosi vidurkis per paskutinius 3 metus pakilo: 2013-2014 m. m. – 7,74, 2014 – 2015 m. m. – 7,88; 2015 – 2016 m. m. – 8,04; 

Sumažėjo vieno mokinio praleistų pamokų skaičius: 2013 – 2014 m. m. praleista 57,2 pamokos 1 mokiniui, 2014 – 2015 m. m. praleistos 57,1 pamokos 

1 mokiniui, 2015 – 2016 m. m. praleista 45,5 pamokos 1 mokiniui. 

Mokinių praleistų pamokų pateisinimas kasmet ženkliai gerėja: 2013 – 2014 m. m. praleistos ir nepateisintos 10,2 pamokų 1 mokiniui, 2014 – 2015 m. 

m. praleistos ir nepateisintos 5,1 pamokos 1 mokiniui, 2015 – 2016 m. m. praleistos ir nepateisintos 2,2 pamokos 1 mokiniui. 

5. Pagalbos mokiniui teikimas: 

5.1. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 

Procentinė išraiška 
Socialiai remtinų 

mokinių skaičius 
Proc. 

Specialiųjų 

poreikių mokinių 

skaičius 

Proc. 

Mokinių, turinčių kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

Proc. 

Psichologinę pagalbą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

Proc. 

Mokykloje 32 22 6 4,08 50 34,01 12 8,16 

Mokyklos skyriuje 7 5       
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

5.2. Mokinių veţimas 

 

Paveţamų 

mokinių skaičius 

(iš viso) ir proc. 

Turimų 

mokyklinių 

autobusų skaičius 

Paveţamų 

mokykliniais 

autobusais skaičius 

Paveţamų 

viešuoju 

visuomeniniu 

transportu 

mokinių skaičius 

Paveţamų 

privačiu 

transportu 

(tėvų, globėjų) 

vaikų skaičius 

Vieno 

mokinio 

veţiojimo 

kaina per 

mėnesį (Eur) 

Bendra visų 

mokinių 

veţiojimo kaina 

(iš viso) per 

mėnesį (Eur) skaičius % 

Mokykloje 13 9 1 11 1 1 19,21 443,14 

Mokyklos 

skyriuje 
7 5 - 3 4 -   

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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5.3. Mokinių nemokamas maitinimas 

 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (proc.) 

skaičius Procentais 

Mokykloje 32 22 

Mokyklos skyriuje 7 5 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

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

Eil 

Nr. 

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

ir organizuoti renginiai 

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius 

1. Vaikų vasaros poilsio programa – „Turiningas laisvalaikis – laimingas vaikas“ 17 

2. Psichoaktyvių medţiagų vartojimo prevencijos programa 17 
* 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 Kauno taikomosios dailės mokyklą, karjeros dieną „Atrask save“. 18 

2. Profesinio veiklinimo išvyka į Aleksoto ir Garliavos stiklo įmones. 18 

3. Profesinio veiklinimo išvyka į Kauno HE, Kruonio HAE, Elektrėnų VRES ir Lietuvos ryto spaustuvę Vievyje. 18 

4. Išvyka „Limuzinų“ auginimas. 17 

5. Išvyka į KTU Bloomberg laboratoriją. 18 

6. 
Bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis (profesinio mokymo įstaigų darbuotojai atvyksta pristatyti 

savo mokyklų). 
17 

8. Savęs paţinimo testai. 25 

9. Karjeros plano rengimas. 65 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 

KOMENTARAS: 

Nemažai profesinių mokyklų atstovų atvyksta ir į Ežerėlio pagrindinę mokyklą, veda įvadines paskaitas, pasakoja apie savo įstaigos veiklas. Profesinio 

orientavimo klausimais dirba ir vyresnių klasių vadovai. 



8 

6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 

6.1. Brandos egzaminai – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje, pagal šiuos kriterijus, mokinių nesimoko 

Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje 
Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų  

skaičius 

Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo 

programą su pagyrimu, skaičius 

   

6.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje, pagal šiuos kriterijus, mokinių nesimoko 

VBE pavadinimas Laikė VBE 

Įvertinimas balais 

VBE balų vidurkis 16 – 85 86 – 99 100 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

         

6.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje, pagal šiuos kriterijus, mokinių nesimoko 

MBE pavadinimas Laikė MBE Išlaikė MBE 
8-10 balų MBE įvertinimus gavo 

MBE paţymio vidurkis Skaičius % 

      

6.4. Tolesnė veikla baigus 12-a klasių – Ežerėlio pagrindinėje mokykloje, pagal šiuos kriterijus, mokinių nesimoko 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose  

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose)  

Mokosi profesinio mokymo įstaigose  

Mokosi kitų šalių mokyklose  

Dirba   

Nesimoko ir nedirba  

Kita   

6.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

10 klasės mokinių 

skaičius mokslo metų 

pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko patikrinime, skaičius PUPP paţymio vidurkis 
Gavo 9-10 balų įvertinimą 

(proc. nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 
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17 17 17 6,4 4,9 5,88 0 

6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 16 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 1 

Dirba - 

Nesimoko ir nedirba - 

Kita  - 

6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varţybose 

Renginio pavadinimas Iš viso dalyvavusių mokinių skaičius 
Uţimta prizinių vietų 

I II III 

Mokyklos olimpiada     

Rajono olimpiada  1 1  

Respublikos olimpiada     

Tarptautinė olimpiada     

Rajono konkursas  1  2 

Respublikos konkursas  3 1 4 

Tarptautinis konkursas     

Rajono sportinės varţybos  2 6 1 

Respublikos sportinės varţybos     

Tarptautinės sportinės varţybos    1 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 

KOMENTARAS: 

Mokyklos komandos dažnai užima prizines vietas rajoniniuose sporto renginiuose. 

Ežerėlio pagrindinėje mokykloje mokosi mokinių, kurie iš dalykinių olimpiadų yra geriausi rajone (1 vieta anglų k., 2 vieta chemijos), ar meninės 

krypties (dailės, fotografijos) Respublikos konkursuose. 
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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 - 21 

Iš viso panaudota valandų 8 8 5 - 21 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių skaičius ir 

procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių 
59 89,4 47 78,33 13 59 89,4 47 78,33 13 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius 
–  

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

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) 
17 3 3 

Krepšinio mokykla „Tornado“ 

Sporto klubas „Daugirdas Gym“ 

Sporto klubas „Kamša“ 

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė     

- - - - - - -     
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

KOMENTARAS: 

Tradiciniai mokyklos renginiai: zoninė pradinių klasių mokinių sporto šventė „Šiaudų batai“, „Kaziuko mugė“, „Protų mūšiai“, mokslo metų pabaigos 

renginys „Mūsų klasės metai“. Svarbią vietą bendruomenės gyvenime užima kalėdiniai renginiai, į kuriuos įsitraukia tėvai. 

Kadangi mokykloje veikia Ugnės Karvelis Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius, tradiciškai išliko tokie renginiai, kaip „Šimtadienis“, „Paskutinis 

skambutis“, bendra abiejų švietimo padalinių Rugsėjo pirmosios šventė, bet atsirado ir mini šimtadienio popietė dešimtokams. 

Mokykloje dominuoja sporto būreliai, nes jų labiausiai pageidauja mokiniai. Stiprus liaudiškų šokių kolektyvas, kuris šiemet dalyvavo respublikinėje 
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dainų šventėje. Šokių kolektyvų užsiėmimai, kaip ir šokių pamokos vyksta gretimo Ežerėlio kultūros centro patalpose. 

Mokykla neturi atskiros aktų salės renginiams, renginiai vyksta mokyklos pirmo aukšto vestibiulyje. Šiuo metu įrenginėjama patalpa šokių pamokoms ir 

repeticijoms. 

2016 m. rudenį 73 mokiniai (49,66 proc.) dalyvauja keturių Neformaliojo vaikų švietimo programų („Rankdarbių mokyklėlė“, Kovos menų technika“, 

“Krepšinis“, „Klasikinės muzikos keliu“) veikloje. Mokinių grupės lanko Kauno rajono sporto mokyklos, Dziudo ir jojimo mokyklos būrelius – futbolą, 

dziudo, sportinį šokį. 3 klasės mokiniai mokosi plaukti. Derinami tvarkaraščiai, sporto salės užimtumo grafikai, būrelių vadovų darbo dienos, kad 

mokiniai turėtų galimybę lankyti norimus būrelius. 

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 

Privalumai 

Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai (3,5) 

Ugdymo tikslai (3,3) 

Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (3,2) 

Orientavimasis į mokinių 

poreikius (3,2) 

Ugdymo(-si) organizavimas 

(3,2) 

Mokyklos savivalda (3,0) 

Vertinimas ugdymui (3,0) 

Trūkumai 

Mokymasis ne mokykloje 

(2,3) 

Įranga ir priemonės (2,3) 

Pastatas ir jo aplinka (2,3) 

Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (2,4) 

2016 metais buvo 

pasirinktos tirti šios 

sritys: Mokymasis 

(2,2), 

Mokinių įsivertinimas 

(2,4), 

Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (2,4), 

Tėvų/globėjų 

galimybių paţinimas ir 

didinimas (2,4) 

Mokykloje kasmet vyksta 

tradiciniai renginiai (3,7) 

Greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojama ir 

kitokia veikla (3,6) 

Mokiniai uţsiima socialine 

veikla (3,5) 

Nesamdėme ir nesamdome 

vaikui korepetitorių (3,5) 

Mokytojai aptaria su mokiniais 

ir tėvais mokymosi paţangą bei 

pasiekimus, mokymosi spragas 

(3,4) 

Mokytojai mokiniais elgiasi 

pagarbiai ir geranoriškai (3,4) 

Mokiniai jaučiasi saugiai 

visoje mokykloje (3,4) 

Mokyklos mokytojai visuomet 

padeda mokiniams, kuriems 

Įranga ir priemonės 

(2,3) 

Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (2,4) 

Aplinkų bendrakūra 

(2,5) 

Bendradarbiavimas su 

tėvais (2,7) 

Mokymasis (2,7) 

2016 m. pabaigoje mokomieji 

kabinetai aprūpinti kompiuteriais 

bei projektoriais, optimizuotas 

interneto ryšys kokybiškam darbui 

bei mokymui(si). 

2017 m. mokyklos veiklos plane 

numatytos veiklos, kurių metu 

mokytojai, planšetinių kompiuterių 

pagalba, dirba komandose (dalinasi 

patirtimi, rengia bei pateikia 

aktualią informaciją), dirba su 

mokiniais pamokose. 

2017 m. mokyklos veiklos plane 

numatytos veiklos, kurių metu yra 

kuriamos edukacinės erdvės, 

metodai ir priemonės mokinių 

mokymui(si), kompetencijų 

tobulinimui. 

Pastebima, jog mokinių tėvai vis 
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Aplinkų bendrakūra (2,5) 

Bendradarbiavimas su tėvais 

(2,7) 

Mokymasis (2,7) 

Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 

(2,7) 

sunkiau sekasi mokytis (3,3) 

Klasių vadovai įtraukia 

mokinių tėvus į vaiko 

asmeninės paţangos stebėjimą 

ir aptarimą (3,6) 

Skaitmeninis turinys ir IKT 

padeda įvairiapusiškiau ir 

patraukliau mokytis (3,6) 

Individualūs mokinio 

pasiekimai ir pastangos 

matomi, pripaţįstami ir 

skatinami (3,5) 

daugiau įsitraukia į mokyklos 

gyvenimo veiklas. Tėvai noriai 

reiškia nuomonę, teikia siūlymus, 

rekomendacijas mokyklos veiklai 

planuoti. Siekiama susidomėjimą 

bei įsitraukimą išlaidkyti ir jį 

gerinti, nukreipiant produktyvioms 

veikloms. Mokykla taip pat siekia 

ieškoti patrauklesnių tėvams 

visuotinio susirinkimo formų, 

atnaujinti Atvirų durų savaitės 

veiklas. Nors tėvų klubo 2016 m. 

mokykloje įkurti nepavyko, jis 

ketinamas įkurti 2017 m. 

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 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės 

lėšos 

ES 

lėšos 

Kitos 

lėšos 
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1.  

Vasaros poilsio 

programa „Turiningas 

laisvalaikis – laimingas 

vaikas“ 2016 m. 

geguţės 24 d. 

Nr. F 22 – 95 

Kauno rajono 

savivaldybės; 

Nuo 2016 m. birţelio 

27 d. iki 

2016 m. liepos 8 d. 

Tikslas – organizuoti įdomų ir 

aktyvų vaikų poilsį bei 

šviečiamąja veikla paremtą 

stovyklos vyksmą, tenkinant jų 

paţinimo, lavinimosi, saviraiškos 

bei bendravimo poreikius, fizinį 

aktyvumą. 

Koordinatorė – soc. Pedagogė 

L.Sidokerskienė 

290,00     

2.  

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichotropinių 

medţiagų vartojimo 

prevencijos programa 

„Renkuosi 

atsakingai“ 2016 m. 

geguţės 24 d. 

Nr. F 22 - 94 

Kauno rajono 

savivaldybės; 

Nuo 2016 m. lapkričio 

7 d. iki 

2016 m. gruodţio 1 d. 

Tikslas – formuoti mokinių, kurie 

dar neturi ţalingų įpročių 

patirties, neigiamas nuostatas bei 

poziciją psichoaktyvių medţiagų 

vartojimo atţvilgiu, analizuojant 

ne teorines ţinias, bet pritaikant 

netradicinius mokymosi metodus 

(praktines – vaizdines 

priemones). 

Koordinatorė -soc.pedagogė 

L.Sidokerskienė 

200,00     

3.  

Iš praeities sugrįţę 

2016 kovo, geguţės 

mėn. 

Kauno r. savivaldybė. 

Trukmė 3 mėn. 

Aplinkosauginis projektas. 

Ugdyti moksleivių meilę 

gimtąjam kraštui, Eţerėlio 

pagrindinės mokyklos mokytoja 

R. Jurkonienė, partneriai Eţerėlio 

seniūnija 

80     

4.  

Sveikame kūne – 

sveika siela, 2016 m. 

geguţės mėn. 

Mokyklinis projektas 

Trukmė 3 mėn. 

Aplankant sveikatingumo parką 

Birštone ugdyti sveiką 

gyvenseną. Bendradarbiavimas 

su Eţerėlio įmone „Vinapack“ 

   150  
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KOMENTARAS: 

Įgyvendinti projektai yra prevencinio pobūdžio, labiau orientuoti į socialiai remtinus mokinius, pagalbą jiems. 

Mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, todėl aplinkosauginiai bei sveikatinantys projektai yra svarbi mokyklos veiklos dalis. 

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 uţ lėšas (EUR): 

ŠMM lėšas 

(programos, 

projektai) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšas 

Biudţeto 

(aplinkos) 

lėšas 

2 proc. 

lėšas 

Kitas labdaros 

ir paramos 

lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir kitų 

paslaugų 

Mėsmalė  0 242,49    

Spausdintuvas  0 160,55    

Sporto įranga  208,00 0    

Perforatorius  0 134,39    

Molbertai  175,00 0    

Pjūklas  77,00 0    

Lenta klasės  182,00 0    

Ţemėlapio stovas  0 57,00    

Sekcijos-lentynos 4 vnt.  0 729,16    

Grąţtas „Bosch“  0 80,75    

Kopėčios  0 27,19    

Mikrofonai  182,00 0    

Projektoriai  2960,00 0    

Projektorių ekranai  570,00 0    

Monitorius, nešiojamas kompiuteris  445,00 0    

Projektoriai  0 1850,00    

Projektorių ekranai  0 146    

Indaplovė  0 0   250 

Durys administracijoje (6 vnt.)  0 1500,00    

Plautuvės valgyklai  0 155,08    
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Plautuvės su spintelėmis  0 363,17    

Ţaliuzės anglų kab.  0 160,00    

Kanalizaciniai vamzdţiai  0 399,97    

Unitazai bei priedai prie jų (4 kabinų atnaujinimas)  0 371,06     

Projektorių laikikliai 10 vnt., kabeliai 20 vnt.  0 559,99    

Iš viso:  4799 6936,8   250 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 

 

Visų veikiančių 

mokykloje kompiuterių 

skaičius Interaktyvių 

lentų 

skaičius 

Daugialypės 

terpės 

projektorių 

skaičius 

Planšetinių 

kompiuterių 

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 (proc.) 

Pinigų 

suma, uţ 

kurią 

nupirkta 

vadovėlių 

Pinigų suma, 

uţ kurią 

nupirkta 

mokymo 

priemonių 

Stacionarių Nešiojamų 

Mokykloje 

(su skyriumi) 
36 6 1 21 28  2205,05 4157,00 100 

*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. 

Priestato abiejų aukštų grindų remontas ir antro aukšto koridoriaus sienų ir lubų daţymas, 

vandentiekio ir kanalizacijos įvedimas į pirmo aukšto penkias klases, administracijos patalpų 

remontas 

8279,81 

 
   

2. Katilinės siurblių remontas 500    

3. 11-kos klasių ir dviejų koridorių grindų remontas 10752,29    

4. Vestibiulio grindų remontas 14459,73    
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5. Ţaliuzių įrengimas anglų k. kabinete 160,00    

6. Valgyklos vidinių durų keitimas 605,29   376,72 

7. Unitazų pakeitimas, tualetų kabinų atnaujinimas (4vnt.) 371,06    

8. 
Administracijos tambūro 13 kv. m. remontas (gipso kartonas, glaistas, kampai, pakabinamos 

lubos, daţai, vidinės durys) 
1902,01    

10.4. Gauta lėšų per metus 

 

Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio 

krepšelio 

Biudţeto 

(aplinkos) 

ŠMM 

(programos, 

projektai) 

2 proc. lėšos 
Kitos labdaros ir 

paramos lėšos 

Įstaigos pajamos iš 

tėvų įnašų uţ vaikų 

maitinimą 

Įstaigos pajamos iš 

patalpų nuomos ir 

kitų paslaugų 

 246782,18 199114,27 - 630,00 986,48 
8120,90  

(antkainis, mokamas 

maitinimas) 
492,00 

Iš viso 456125,83 

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 

1678,79 1354,52 3033,31 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

10.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 Metų pradţioje Metų pabaigoje Padidėjo +/ Sumaţėjo – 

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 4706,60 6563,97 +1857,37 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

KOMENTARAS: 

Įsiskolinimas dėl „Kauno energijos“, todėl, kad gruodžio mėnesio sąskaitos apmokamos tik kitų metų sausį. 
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11. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados. 

Nėra. 

KOMENTARAS: 

2016 m. Kauno r. Ežerėlio pagrindinėje mokykloje nebuvo Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo atvejų. 

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

būdai. 

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

sprendimo būdai 

Kompleksiškai tobulinant reikalingas kompetencijas, keliant 

kvalifikaciją, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos 

bendruomene, ugdant pastikėjimu, objektyvumu, demokratija grįstą tvarų 

tarpusavio ryšį, lanksčiai reaguojant net ir konfliktinėse situacijose, 

nesudarant galimybės tai neigiamai paveikti ugdymo(si) kokybės, procesų 

valdyme, galime nagrinėti palaipsniui gerėjančius rezultatus bei teikti 

pasiūlymus ar įţvelgti galimybę sutelkti jėgas bei turimus resursus, juos 

planuoti tobulintinų sričių pagerinimui: 

 mokinių skaičius stabilizavosi, pastebima mokinių augimo 

tendencija (2016 m. rugsėjo 1 d. 147 mokiniai); 

 mokinių mokymosi kokybė per paskutinius mokslo metus kito 

teigiamai: nuo 41,2 proc. iki 53,3 proc.; 

 mokinių mokymosi vidurkis pakilo nuo 7,88 proc. iki 8,04 proc.; 

 ţenkliai sumaţėjo vieno mokinio praleistų pamokų skaičius 1 

mokiniui – nuo 57,1 pamokos iki 45,5 pamokos; 

 ţenkliai pagerėjo praleistų pamokų pateisinimas: nuo 5,1 pamokos 

nepateisintos pamokos 1 mokiniui iki 2,2 pamokos; 

 aktyvesne tapo Mokinių taryba; 

 modernus poţiūris delegavimo, atskirų narių įsitraukimo, 

komandinio darbo, problemų sprendimo, susirinkimų vedimo 

2016 m. teko susidurti su personalo problemomis – pasikeitus anksčiau 

dirbusiems pedagogams, aplinkos darbuotojams, buvo skelbiami konkursai 

uţimti muzikos, istorijos mokytojų, psichologo pozicijoms. Taip pat trūko 

virėjos, o metų pabaigoje – ir vairuotojo (dėl esamo darbuotojo laikino 

nedarbingumo). Pasibaigus dokumentų teikimo laikotarpiui, buvo 

organizuojamos atrankos, bendraujama su kandidatais. Pavyko surasti 

kompetetingus darbuotojus, o istorijos mokytojos atranka vyko tiesiogiai 

bendradarbiaujant su kaimynine – Zapyškio pagrindine mokykla (šiai 

mokyklai taip pat buvo reikalingas istorijos mokytojas). 

Mokykla nuo 2008 m. dėl netinkamos, higienos reikalavimus 

neatitinkančios grindų dangos koridoriuose bei apšvietimų klasėse, neturi 

Higienos paso, tačiau 2016 m. įdirbiu, apšvietimas klasėse jau yra 

tinkamas, o grindų danga palaipsniui atnaujinama (liko neatnaujintos dar 

700 kv. m., tai sudaro 35 proc. grindų); 

Visuomenės sveikatos centro specialistai, ankstesnių patikrų metu, buvo ne 

kartą įspėję dėl mokinių bei kitų mokyklos bendruomenės narių saugumui 

grėsmę keliančių mokyklos vestibiulio grindų – šios 2016 m. pavasarį 

įlūţo ties vienu iš išėjimo slenksčių. Mokykla, savo ruoţtu, stengėsi pagal 

turimas galimybes, uţtikrinti saugumą, tačiau savarankiškai likviduoti 
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atţvilgiu; 

 pritrauktos rėmėjų lėšos nuomojant mokyklos sporto salę bei 

aikštyną; 

 mokytojų ir mokinių darbo sėkmė buvo įvertinta taikant įvairias 

skatinimo formas (padėkos, išvykos, edukacinės veiklos); 

 apklausos duomenimsi dalis pakeitė nuomonę dėl mokyklos 

keitimo vyresnėse klasėse bei nutarė tęsti mokslus Eţerėlio 

pagrindinėje mokykloje; 

 94 proc. dešimtokų pasirinko mokytis Ugnės Karvelis gimnazijos 

Eţerėlio vidurinio ugdymo skyriuje; 

 apklausos duomenimis išaugo mokyklos prestiţas miesto 

bendruomenėje. 

Vadovaujantis protingumo principu, atsiţvelgiant į mokyklos prioritetines 

bei problemines sritis buvo skirstomi mokyklos finansai, todėl 2016 m. 

laikotarpiu buvo pagerinta materialinė bazė: 

 atliktas grindų remontas koridoriuose bei klasėse (750 kv. m.); 

 atliktas vestibiulio grindų remontas (170 kv. m.); 

 perdaţytos II a. priestato korpuso koridoriaus sienos; 

 įrengti projektoriai su jiems reikalingais priedais 14 mokomųjų 

kabinetų; 

 viename kabinete įrengtos vertikaliosios langų ţaliuzės, kurių 

pagalba reguliuojama į patalpas patenkantis šviesos (bei šilumos) 

kiekis; 

 įvestas vanduo bei įrengtos plautuvės 6 mokomuosiuose 

kabinetuose; 

 į naujas pakeistos 4 spintos-lentynos pradinių klasių kabinetuose; 

 nupirkta 10 molbertų menų bei dailės būrelio veikloms su 

mokiniais; 

 suremontuoti 4 berniukų bei valgyklos sanitariniai mazgai 

(tualetai); 

 pakeistos 1 valgyklos vidaus durys (inovatyvios, saugios, 

susidariusios situacijos nebuvo įgali. 2016 m. pabaigoje, savivaldybei 

patenkinus prašymą skirti papildomą finansavimą, grindys buvo kardinaliai 

atnaujintos, atitinkamai, grėsmė saugumui buvo visiškai pašalinta. Taip pat, 

analizuojant mokinių saugumo svarbą, buvo pakeistos valgyklos vidaus 

durys į saugias ir modernias plastikines duris, su grūdinto stiklo paketais. 

Atsitiktinai išdauţus valgyklos plastikinių lauko durų stiklą, tokio pačio 

stiklo paketu buvo pakeistas buvusysis – įprasto stiklo paketas. 

2016 m. buvo nutarta perţiūrėti mokomųjų kabinetų patapų efektyvumą ir 

nutarta, kad 2017 m. didţiausiame pagal plotą mokomąjame kabinete bus 

įrengta choreografijos salė (75 kv. m.). Tai išspręs anksčiau buvusią 

problemą dėl erdvių nebuvimo kokybiškoms choreografijos pamokoms, 

repeticijoms organizuoti (mokyklos vestibiulis nėra pritaikytas tokio 

pobūdţio ugdymo(si) veikloms vesti). 

Iki 2016 m. visoje mokykloje buvo 4 projektoriai. Toks nedidelis jų kiekis 

sudarydavo kliūtis pedagogams, mokiniams paruošti bei pateikti vaizdinę, 

informatyvesnę medţiagą. 2016 m. pabaigoje jau buvo įsigyta projektorių 

visiems mokomiesiems kabinetams. 

2016 m. ir anksčiau mokykla neiniciavo jokios veiklos tarptautinės 

projektinės veiklos lygmeniu. 2017 m. ši veikla palaipsniui vystoma, 

pedagogai pildo dalyvavimo paraiškas, būna atrinkti, dalyvavauja 

mokymuose uţsienio šalyse (kovo 8-13 d. rusų k. mokytoja O. Čiginskienė 

dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Erasmus+: my first youth change“ 

Lvove, Ukrainoje). 
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plastikinės, grūdinto stiklo paketais); 

 pakeista 1 indaplovė, 1 moderni mėsmalė, 2 plautuvės valgykloje; 

 suremontuotas administracijos tambūras (13 kv. m.); 

 pakeistos 6 vidaus durys; 

 į naują pakeistas 1 multifunkcinis spausdintuvas; 

 nupirkti 2 nauji mokrofonai mokyklos renginiams; 

 nupirktas 1 naujas nešiojamasis kompiuteris mokyklos reikmėms 

(mokyklos renginiams); 

 pakeista 1 mokyklinė lenta; 

 dalinai atnaujintas sporto inventorius. 

Direktorė         Paulina Gailiūnienė 


