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UGDYMO KOKYBĖ 
2017 m. prioritetas 

1. Plėtoti mokymuisi palankią 
aplinką, orientuotą į ugdymosi 

kokybę. 

2. Telkti mokyklos bendruomenę 
plėtojant kultūrines tradicijas. 

STRATEGIJA 

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. 

2.2. Sudaryti sąlygas plėtotis mokinių 
socialinėms ir savanoriškumo 
kompetencijoms; 

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

2.3. Organizuoti mokyklos 
bendruomenės narių veikimą 
komandomis. 



50 

32 
pedagoginiai 

(skaičius nekito nuo 2015 m.) 

32 

2 
atestuotų 

18 
nepedagoginiai 

4 

Pedagogonių darbuotojų kaita 2017 m.: 
 Biologijos mokytoja (priežastis – išėjo į pensiją); 
 Anglų kalbos mokytoja (priežastis – išėjo į pensiją); 

 Bibliotekininkė-tikybos mokytoja (pasikeitė gyvenamoji vieta). 

PERSONALAS 



147 
(2016-09-01) 

149 
(2017-04-21) 

163  
(2017-09-01) 

KONTINGENTAS 
42,9 

45,5 2,1 

2,2 

Praleistų bei nepateisintų 
pamokų skaičiaus vienam 

mokiniui kaita 
2016-2017 m. 

Mokinių skaičiaus 
kaita  

2016-2017 m. 

35 proc.  
51 mokinys 

2015 m. 

22 proc. 
32 mokiniai 

2016 m. 

26 proc. 
43 mokiniai 

2017 m. 

Nemokamą maitinimą gaunančių 
mokinių skaičiaus kaita  

2015-2017 m. 

• 2017 m. – 7,1 

• 2016 m. – 6,4 

• 2015 m. – 6,15  

PUPP 
Lietuvių k. 

• 2017 m. – 5,2 

• 2016 m. – 4,9  

• 2015 m. – 3,92 

PUPP 
matematik

a 



TĘSTINUMAS 

9 mokiniai 
10 kl. 2017 m. 

89 proc. 
8 mokiniai 

tęsė mokymąsi Ugnės Karvelis 
gimnazijoje Ežerėlio skyriuje 

11 proc. 
1 mokinys įstojo mokytis į profesinio 

mokymo įstaigą 



Gauta lėšų iš viso per metus iš (Eur): 

Mokinio krepšelio 281935,39 

Biudžeto (aplinkos) 210316,08 

ŠMM (programos, projektai) 61666,97 

2 proc. 928,05 

Kitos labdaros ir paramos lėšos 100,15 

Įstaigos pajamos iš tėvų įnašų už 
vaikų maitinimą 

0 

Įstaigos pajamos iš patalpų 
nuomos ir kitų paslaugų 

11207,36 

mokamas maitinimas – 9003,76 

patalpų nuoma – 372 

antkainis – 1831,60 

BIUDŽETAS 



2018 m. vasario 5-8 d., pagal 2017 m. sudarytą išoriškai vertinamų 
mokyklų planą, Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos veiklos kokybė 
buvo vertinama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės 
vertintojų, kurie pateikė išvadas: 

 

VERTINIMAS 

Stiprieji mokyklos aspektai 
(visi rodikliai įvertinti 3 lygiu): 

Tobulintini mokyklos aspektai 
(visi rodikliai įvertinti 2 lygiu): 

1. Sistemingai stebimas mokyklos indėlis į mokinių 
pažangą 

Mokinių pažangos matavimas pamokoje 

2. Teikiama tinkama pagalba mokiniui Tvarkaraščių patogumas mokiniams 

3. Mokytojai tiki mokinių galiomis ir juos palaiko Mokinių savivaldumas mokantis 

4. Mokyklos bendruomenės santykiai grindžiami 
pasitikėjimu 

Vertinimo kriterijų aiškumas pamokoje 

5. Dalyvavimas mokyklos savivaldoje stiprina mokinių 
lyderystę 

Mokymosi aplinkos ergonomiškumas 

6. Pamokose tinkamai naudojamos įvairios 
priemonės 

  

7. Tobulinimo kultūra padeda siekti nuolatinės 
mokyklos pažangos 

  

8. Mokykloje plėtojama pasidalinta lyderystė   

9. Skaidri ir atvira mokyklos savivalda   

10. Mokytojai veikia kartu siekdami geresnių mokinių 
rezultatų 

  



PROBLEMATIKA 

Personalas 
Nedideli krūviai; nutolimas nuo miesto; 
perspektyva: bendradarbiavimas su kaimyninėmis mokyklomis; programa „Renkuosi mokyti" 

Valgyklos stogas  

Nesandarus, užsilaiko vanduo, kuris sunkiasi per betoninių kontrukcijų siūles jas ardydamas. 
Pastato vidaus patalpų sienos ir perdangos plokštės vietomis peršlapę, susidaro pelėsis (2017 
m. gegužės 15 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos atliktas statinių techninės priežiūros 
patikrinimas (aktas Nr. 23); 
perspektyva: 2018 m. sausio mėn. mokyklai skyrus papildomų lėšų, valgyklos stogo būklė bus 
pagerinta 

Neeksploatuojamo 
sandėlio bei katilinės 

kamino griovimas 

Pavojingi aplinkiniams dėl supuvusių ir nestabilių, aptrupėjus konstrukcijų, sienos peršlapę, 
tinkas atšokęs. Nėra įrengtų lietaus sirinkimo sistemų, nėra įrengtų nuogrindų. Pastatai stipriai 
susidėvėję, sienos peršlapę, stogo danga vietomis kiaura, perdengimo plokštės peršlapę, 
nebeatitinka reikalavimų mechaniniam atsparumui 
(2017 m. gegužės 15 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos atliktas statinių techninės 
priežiūros patikrinimas (aktas Nr. 23) 
perspektyva: 2018 m. sausio mėn. mokyklai skyrus papildomų lėšų, neekspoatuojamas 
katilinės kaminas bus nugriautas; sandėlio griovimui šių lėšų nebepakaks 

Elektros instaliacija, 
šviestuvai 

Neatitika higienos normos HN 21:2017 (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos 2017-09-28 protokolas Nr. F-A-495/2017) 
perspektyva: 2018 m. sausio mėn. mokyklai skyrus papildomų lėšų, šviestuvai bus pakeisti. 

Poreikis pastato vidaus 
ir išorės, šildymo 

sistemos, šiluminio 
mazgo, vandentiekio 

sistemų, mokyklos 
valgyklos  renovacijai 

2017 m. gegužės 15 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos atliktas Kauno r. Ežerėlio 
pagrindinės mokyklos statinių techninės priežiūros patikrinimas (aktas Nr. 23). 



PASIEKIMAI 



 


