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KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDIN ĖS MOKYKLOS 
 

2017  METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 
I.   ĮVADAS 
 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 
 Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla priklauso Kauno miesto Panemunės 
seniūnijai, kurioje yra 2 gimnazijos, 1 pagrindinė mokykla,  2 pradinės mokyklos, 5 darželiai.  
 Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 1-10 klasėse 
mokosi 152 mokiniai ir 15 mišrios darželio grupės vaikų. 
 Daugumos mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė - ekonominė padėtis yra 
vidutinė. 2014- 2015 m. m. 32,4 proc. (60 mokinių ) ugdytinių gavo valstybės socialinę paramą- 
nemokamą maitinimą,  2015-2016 m. m. tokių mokinių buvo 26 proc. (44 mokiniai). 2016-2017 
m.m.  nemokamą maitinimą gaunančių mokinių yra 17,8 proc. (27 mokiniai). 3 ugdytiniams skirta 
oficiali globa, 3 ugdytinių vienas iš tėvų miręs, 19 ugdytinių tėvai išsituokę.  

                             Mokykloje mokosi 20 socialinės rizikos moksleivių, policijos įskaitoje mokyklos 
mokinių nėra, smurtinių atvejų 2015-2016 m. m. neužfiksuota. Nemokamai važinėjančių ne miesto 
maršrutiniais autobusais – 28 mokiniai. 

                        
2.   Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 
                Mokinių skaičiaus vidurkio kaita priešmokyklinėje grupėje/darželio grupėje  ir 1–4, 5–
8, 9–10 klasėse. 
  Mokinių skaičiaus mažėjimas, didėjimas 
 

2014 2015 2016 
-5,9 % - 5 % -11% 

 
      Vidutinis mokinių skaičius klasėje 

2014 2015 2016 
16,8 16.9 15.2 
 
Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal klasių grupes 
 

Klasių grupės 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Priešm. gr./ darželio gr.       7 - 15 
1-4 kl.                                   17,5 15 14,3 
 5-8 kl.               21,5 19.5 18,3 
9-10 kl.                            11 16 11 
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Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. mokyklai taikoma pakraščio mokyklos MK apskaičiavimo metodika 
(taikomi miestelio arba kaimo mokyklų sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai) pagal LR 
Vyriausybės nutarimą 2001 m. birželio 27 d. Nr. 785. 
 
3. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

 
10 klasės mokinių skaičius 
mokslo metų gale 

Įgijo pagrindinį išsilavinimą Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 
mokinių dalis 

15 15 100 % 
 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 
 

Užimtų neformaliajame 
švietime  procentas  

Neužimtų neformaliajame 
švietime mokinių procentas  

91 % 9 % 
 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 
 
Metinė lankomumo suvestinė 2014-2015  2016-2017 

Praleista pamokų 12134  11390 

Tenka vienam mokiniui 68  67 
Praleista nepateisintų pamokų 2117  2004 
Tenka vienam mokiniui 12  11,8 

 
 

6.   Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę  ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 
Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, skaičius. 
 
 

Iš viso dirba 
pedagogų 

Turi pedagoginę 
kvalifikaciją ( pedagoginį 
išsilavinimą) 

Turi dalykinę 
kvalifikaciją (atestuoti 
pagal dėstomą dalyką) 

Kvalifikacijos 
koeficientas 

32 32 32 13,45 
 

7. Žemės panaudos sutartis. 
Žemės panaudos sutartis sudaryta 2015 m. rugsėjo 23 d. sutarties Nr. 8SUN-79. 
8. Mokykla turi higienos pasą. 
9. Mokykloje atliktas energetinis auditas. 
 

 
II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZ Ė 

 
2.1.    Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir 2016 m. finansinių prioritetų realizacija. 
2.1.1. Iš patalpų nuomos – 3200,00 Eur. 
 Panaudota: 2300,00 Eur - kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms, 400,00 Eur – ryšių paslaugoms; 
100,00 Eur – transporto išlaikymui (degalams); 200,00 Eur- kitoms paslaugoms; 200,00 Eur – 
kvalifikacijos kėlimui.  
2.1.2. Iš įmokų už išlaikymą darželyje – 2400,00 Eur. 
Panaudota: 1800,00 Eur -  už maitinimą darželio grupėje, 600,00 Eur – kitoms paslaugoms 
(pažintinei veiklai, patalynės skalbimo paslaugoms ir kt.) . 
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2.1.3.  Gyventojų  2 proc. paramos ir labdaros lėšų gauta – 1785,91 Eur, likutis 2017 m. sausio 1 d. -
626,10 Eur. 
Panaudota: 900,00 Eur – įvairioms ūkinėms ir kanceliarinėms prekėms, kabinetų, mokymo(si) erdvių 
modernizavimui (kompiuterinės įrangos atnaujinimui ir kt.), 100,00 Eur – kitoms paslaugoms 
(švenčių organizavimui ir kt. veiklai, susijusiai su mokinių ugdymu). Lėšų likutį planuojama 
panaudoti 2017 m. 
2.1.4. Savivaldybės lėšos – 266300,00 Eur. 
Panaudota: darbuotojų atlyginimams – 104400,00 Eur; soc. draudimui – 34000,00 Eur; mokinių 
pavėžėjimui – 6200,00 Eur; ryšių paslaugoms – 1700,00,00 Eur; spaudiniams –120,00 Eur; ilgalaikio 
materialinio  turto einamajam remontui – 10000,00 Eur; kitoms prekėms (kanceliarinėms ir ūkinėms 
prekėms, trumpalaikiam turtui) – 13700,00 Eur; šildymui – 6000,00 Eur; elektros energijai –6700,00 
Eur; vandentiekiui ir kanalizacijai – 800,00 Eur; šiukšlių išvežimui –1100,00 Eur; kitoms paslaugoms  
– 3500,00 Eur; nemokamam maitinimui – 800,00 Eur; kvalifikacijos kėlimui – 200,00 Eur; 
ilgalaikiam turtui įsigyti - 4000,00 Eur. (kompiuteriams, vaikų lauko žaidimų aikštelei). Iš miesto 
investicijų programos skirta – 73800,00 Eur (stadiono įrengimui). 
2.1.5. Mokinio krepšelio lėšos –246600,00 Eur. 
Panaudota: darbuotojų atlyginimams 187000,00 Eur; soc. draudimui – 57000,00 Eur; spaudiniams -
1400,00,00 Eur; kitoms prekėms/mokymo(si) priemonėms –500,00 Eur; kvalifikacijos kėlimui – 
200,00 Eur; mokinių pažintinei veiklai – 500,00 Eur .         
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2.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 
Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 

rezultatas 
1. Tikslas : 

Siekti 90-100 % 
mokinių 
pažangumo, 
atsižvelgiant į 
kiekvieno 
individualius 
gebėjimus ir 
užtikrinant 
ugdymo procesų 
kokybę, 
naudojant MK ir 
spec. lėšas 

Pradinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
sieks 90 %. 
Pagrindinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
sieks 90 %. 
Atlikti 2 tyrimus 
mokinių gebėjimams 
nustatyti                          
( mokymosi stilių ir 
informacijos 
priėmimo būdų). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,8 klasių metinių 
vertinimų ir 
standartizuotų testų 
individuali analizė. 
 
 
 
 
Stebėti 1-2 kiekvieno 
mokytojo pamokas, 
vertinant darbo 
metodiką, IKT 
naudojimą ir mokinių 
pasiekimus. 
 
 
 
Dalyvauti miesto 
olimpiadose ir užimti 
ne žemesnę kaip 15 
vietą žmogaus saugos, 
biologijos, geografijos 

Pradinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
siekia 100 %. 
Pagrindinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
siekia 98 %. 
Atlikti numatyti tyrimai 
mokinių individualiems 
gebėjimams pažinti:                      
1. „5-10 klasių mokinių 
mokymosi stilius ir 
informacijos priėmimo 
būdai“ (2016 m. 
gegužės mėn.). 
2. „5 klasės mokinių 
mokymosi stilius ir 
informacijos priėmimo 
būdai“(2016 m. spalio 
mėn.). 
3. „ 8 klasės mokinių 
namų darbų atlikimo 
kokybė“(2016 m. 
vasario mėn.). 
Atlikta 4, 8 klasių 
metinių vertinimų ir 
standartizuotų testų 
individuali analizė, 
koreliacija su metiniais 
vertinimais ir kitų 
dalykų dvejų metų 
pokyčių analize. 
Stebėtos 2-3 kiekvieno 
mokytojo pamokos, 
buvo vertinama darbo 
metodika, IKT 
naudojimas ir mokinių 
pasiekimai, 
atsižvelgiant į 
mokymosi poreikius ir 
stilių. 
Dalyvauta miesto 
olimpiadose ir užimtos 
vietos: 
1. Biologijos - 2, 6, 8, 
12 vietos; 

Pradinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
100 %. 
Pagrindinio ugdymo 
programą baigiančių 
mokinių pažangumas 
sieks 95 %. 
Atlikti 3 tyrimus 
mokinių gebėjimams 
nustatyti                       
( mokymosi stilių ir 
informacijos 
priėmimo būdų, namų 
darbų atlikimo 
kokybės). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,8 klasių metinių 
vertinimų ir 
standartizuotų testų 
individuali analizė, 
kitų dalykų dvejų 
metų pokyčių analizė. 
 
 
Stebėti 3-4 kiekvieno 
mokytojo pamokas, 
vertinant darbo 
metodiką, IKT 
naudojimą ir mokinių 
pasiekimus, 
atsižvelgiant į 
mokymosi poreikius ir  
stilių.  
Dalyvauti miesto 
olimpiadose ir užimti 
ne žemesnę kaip 10 
vietą anglų kalbos, 
biologijos, geografijos 
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dalykų olimpiadose. 
 
 
 
Pravesti mokykloje 2 
kvalifikacinius 
renginius. Plėtoti 
mokinių pažinimo ir 
jų pažangos 
pripažinimo  
profesines 
kompetencijas. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerinti 6-10 klasių 
nepateisintų pamokų 
rezultatus, aptariant 
juos kas du mėnesius 
VGK, mokytojų 
tarybos posėdžiuose. 
Nepateisintų pamokų 
dalis sumažės 5 %. 

2.Geografijos- 4,7  
vietos; 
3. Žmogaus saugos -2 
vieta. 
Mokykloje pravesti 3 
kvalifikaciniai 
renginiai: 
1.„ Mokinių pasiekimų 
ir pažangos vertinimas 
ir įsivertinimas 
Bendrųjų programų 
kontekste“. 
2. Civilinės saugos 
mokymai. 
3. „ Pažintinių  ir 
edukacinių integruotų 
programų taikymo 
galimybės Vakarų 
Lietuvoje“. 
1% sumažėjo 6-10 
klasių nepateisintų 
pamokų dalis. 
Rezultatai  reguliariai 
aptariami VGT, 
mokytojų tarybos 
posėdžiuose. 

dalykų olimpiadose. 
 
 
 
Pravesti mokykloje 3 
kvalifikacinius 
renginius. Plėtoti 
mokinių pažinimo ir 
jų pažangos  
pripažinimo 
profesines 
kompetencijas. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerinti 6-10 klasių 
nepateisintų pamokų 
rezultatus, aptariant 
juos kas du mėnesius 
VGK, mokytojų 
tarybos posėdžiuose. 
Nepateisintų pamokų 
dalis sumažės 7 %. 

Komentaras:  
1 tikslas -  Sėkmės kriterijus įvykdėme maksimaliai, išskyrus nepateisintų pamokų dalį.         
2. Tikslas : 
Gerinti mokini ų 
savęs pažinimą, 
lavinimąsi ir 
saviraišką, 
palankių sąlygų 
vaikų 
socializacijai 
sudarymą, 
naudojant MK 
lėšas  

Atlikti vieną tyrimą, 
identifikuojant 
mokinių gebėjimus 
savęs pažinimo ir 
saviraiškos srityse. 
Ugdymo turinio 
pritaikymas mokinių 
galimybėms ir 
poreikiams. 
 
 
Vykdyti patyčių ir 
žalingų įpročių 
prevenciją. 

Atlikti 2 tyrimai 
mokinių gebėjimų, 
savęs pažinimo ir 
saviraiškos srityse: 
1. „ Mokyklos klimatas 
ir savijauta 
mokykloje“. 
2. „ Pykčio 
kontroliavimo 
intervencijų taikymas 
mokykloje“. 
Vykdomos patyčių ir 
žalingų įpročių 
prevencijos programos, 
gerinami socialiniai ir 
emociniai gebėjimai: 
1. „ Paauglystės 
kryžkelės“; 
2. „Obuolio draugai“; 
3. „ Pažink ir išreikšk 
save“; 
4. „ Įveikime kartu“. 
 

Atlikti 2 tyrimus 
mokinių gebėjimų 
savęs pažinimo ir 
saviraiškos srityse. 
 
Ugdymo turinio 
pritaikymas mokinių 
galimybėms ir 
poreikiams, 
atsižvelgiant į atliktų 
tyrimų rezultatus. 
Vykdyti patyčių ir 
žalingų įpročių 
prevenciją, gerinti 
socialinius ir 
emocinius gebėjimus. 
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Komentaras:  
2 tikslas -Sėkmės kriterijus įvykdėme maksimaliai. 
3 tikslas – Gerinti 
mokyklos 
edukacines 
aplinkas, įrengti 
patalpas 
ikimokyklinio 
ugdymo grupei, 
atnaujinti du 
mokomuosius 
kabinetus, įrengti 
futbolo aikštelę , 
pakeisti  mokyklos 
šaligatvio dangą, 
modernizuoti 
mokyklos katilin ę. 
 

 
Pakeisti 80 % 
mokyklos šaligatvio 
dangos. 
Parengti šilumos ūkio 
galimybių studiją ir 
techninį projektą 
modernizuojant 
mokyklos katilinę. 
 
 
 
 
2c1p pastate  įrengti 
ikimokyklinę grupę, 
aprūpinti patalpas 
mokykliniu 
inventoriumi. 
 
 
Modernizuoti  du 
mokomuosius 
kabinetus. 
Parengti aikštelės 
techninį projektą ir 
įrengti futbolo 
aikštelę. 
 

 
Pakeista 90 % 
mokyklos   šaligatvio 
dangos. 
Parengta šilumos ūkio 
galimybių studija ir 
techninis projektas 
modernizuojant 
mokyklos katilinę. 
Atliktas katilinės 
patalpų kapitalinis 
remontas. 
 
2c1p pastate  įrengta 
ikimokyklinė grupė, 
nupirktas mokyklinis 
inventorius, 
suremontuoti 
sanitariniai mazgai. 
 
Modernizuoti 4 
mokomieji kabinetai. 
Parengtas aikštelės 
techninis projektas ir 
įrengta futbolo aikštelė 
su apšvietimu.  
 
 
 

 
Pakeisti 100 % 
mokyklos   šaligatvio 
dangos. 
Parengti šilumos ūkio 
galimybių studiją ir 
techninį projektą 
modernizuojant 
mokyklos katilinę. 
Atlikti katilin ės 
patalpų kapitalinį 
remontą. 
 
2c1p pastate  įrengti 
ikimokyklinę grupę, 
nupirkti mokyklinį 
inventorių, 
suremontuoti 
sanitarinius mazgus. 
 
4 mokomųjų kabinetų 
modernizavimas. 
Parengti aikštelės 
techninį projektą ir 
įrengti futbolo 
aikštelę. Įrengti 
futbolo aikštelės 
apšvietimą. 

Komentaras:  
Atlikus 2016 m. veiklos plano 3 tikslo įvykdymo analizę konstatuota, kad tiksle numatytos 
priemonės įvykdytos maksimaliai. 
Savivaldybės lėšomis pakeista šaligatvio danga, modernizuota katilinė, pilnai įrengta 
ikimokyklinė grupė, modernizuoti 4 mokomieji kabinetai, pilnai įrengta futbolo aikštelė su 
apšvietimu.   

 
2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados  
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 
veiklos aspektai 

2.1.3. Orientavimasis į 
mokinių poreikius 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 
aplinkoje 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

2.1.2. Ugdymo planai ir 
tvarkaraščiai 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 3.1.1. Įranga ir priemonės 

2.2.2. Ugdymo (-si) 
organizavimas 

3.1.1. Įranga ir priemonės 4.2.2. Bendradarbiavimas su 
tėvais 

2.4.1. Vertinimas ugdymui 4.2.2. Bendradarbiavimas su 
tėvais 
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                 2016 m. atlikus mokinių, tėvų ir mokytojų apklausą, išryškėjo mokyklos veiklos 
privalumai ir trūkumai. 
Privalumai (vidurkiai):  
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius – 3,4; 
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,3; 
2.2.2. Ugdymo (-si) organizavimas – 3,3; 
2.4.1. Vertinimas ugdymui – 3,2; 
2.1.1. Ugdymo (-si) tikslai – 3,2. 
Trūkumai (vidurkiai): 
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje – 2,7; 
2.4.2. Mokinių įsivertinimas – 2,8; 
3.1.1. Įranga ir priemonės – 2,8; 
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka – 2,8; 
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – 2,9. 
 Giluminio įsivertinimo išvados 
      Naudodamasi IQES online sistema, darbo grupė parengė aktualų klausimyną ir atliko 
tiesioginę apklausą internetu. 
      2015-2016 m.m. mokykloje buvo tirta: 4.2.2. Psichologinė pagalba, 4.2.3. Socialinė pagalba . 
        4.2.2. Psichologinė pagalba             
Išvados: 
1. Pykčio kontroliavimo intervencijos programa "Pykčio kontroliavimo programa, grįsta 
kognityvine elgesio teorija ir įsisąmoninimu" 8 klasė“. 
2. Tarptautinė programa „Zipio draugai" - skirta padėti įgyti socialinių bei emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės savijautos (2 klasė). 
3. Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ - skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, 
įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, 
įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi 
pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį (3klasė). 
4. Ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu"- skirta ugdyti pozityvius vaikų 
bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir 
narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei 
gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą (4klasė). 
5.  Darbas su SUP mokiniais pagal PPT rekomentacijas (17 mokinių) 
6. Tyrimas "Vaišvydavos pagrindinės mokyklos 5kl. mokinių informacijos priėmimo būdai ir 
mokymosi stilius". 
7. Individualios mokinių ir jų tėvų konsultacijos. 
Rekomendacijos: 

1. Siekti, kad mokiniai ir mokytojai betarpiškai kreiptųsi į psichologą. 
2. Psichologui stengtis įgyti daugiau mokytojų ir mokinių pasitikėjimo. 
3. Rengti paskaitas, seminarus tėvams apie vaikų psichologines problemas. 

4.2.3. Socialinė pagalba  
Išvados: 
1. Socialinė pedagoginė pagalba 2016 metais buvo teikiama šiomis formomis: darbas grupėje ir 
individualios konsultacijos.  
2. 2016 metais (rugsėjo-lapkričio mėnesiais) įvyko 23 individualios konsultacijos ir 7 darbo su 
grupe užsiėmimai. Siekiant pažinti mokinius, buvo renkami duomenys apie juos, rengiami klasių 
socialiniai pasai ir mokyklos socialinis pasas.  
3. Ugdytiniams, kuriems psichologinės pedagoginės tarnybos siūlymu reikalinga socialinė 
pedagoginė pagalba ir vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose, buvo paruoštos 
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individualios vaiko kortelės. Individualių konsultacijų metu buvo siekiama skatinti ugdytinių 
laisvą, draugišką ir mandagų bendravimą.  
4. Grupiniuose užsiėmimuose buvo  analizuojama patyčių problema, moralės samprata ir moralaus 
elgesio svarba, alkoholio žala sveikatai,  savimeilės, peraugančios į egoizmą, žala, korupcijos 
samprata ir problema, tolerancijos ir draugiškumo skatinimas ir svarba.  
5. Darbas  grupėse buvo vyko pagal galimybes, todėl buvo dirbama ne su visomis klasėmis. 
Daugiausia buvo dirbama su 10 klase.  Įvykę užsiėmimai: 

• 4 klasė - vienas užsiėmimas,  
• 6 klasė -  vienas užsiėmimas, 
• 7 klasė – vienas užsiėmimas 
• 10 klasė – keturi užsiėmimai. 

 Rekomendacijos:  
             1.Sprendžiant mokinio socialines problemas glaudžiau bendradarbiauti su seniūnijų, 
kuriose vaikas gyvena, socialiniais darbuotojais. 
             2. Tobulinti tėvų informavimo ir abipusio bendradarbiavimo sistemą, įtraukiant juos į 
aktyvų dalyvavimą mokyklos ir klasės gyvenime, sprendžiant mokinio gerovės ir socialinės 
pagalbos klausimus. 
             3. Skirti didesnį dėmesį mokinių psichologinėms, smurto bei patyčių problemoms spręsti.                           
             4. Ruošti daugiau pranešimų, paskaitų, seminarų tėvams vaikų auklėjimo klausimais. 
      2017 m. pasirinkti tobulinti mokyklos veiklos aspektai: 2.4.2. Mokinių įsivertinimas;  
3.1.1. Įranga ir priemonės;  4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais. 
     
2.4.  Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 
kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucij ų išvados 

 
2016-03-10 Švietimo skyriaus vyr. specialistė Eurika Stankevičienė vykdė maitinimo 

organizavimo patikrą direktoriaus prašymu. Gautas tikrinimo aktas.  
2016-03-10 Kauno VMVT specialistai Gražina Kazakevičienė ir Rimantas Vitkus vykdė 

UAB „ Pontem“ maitinimo organizavimo patikrą. Patikrinimo aktas Nr.33VMĮP-356.   
2016-09-06 Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ilona Vitkauskienė vykdė pasirengimo 2016-

2017 m.m. kontrolę. Konstatuota, kad mokykla mokslo metams pasiruošusi. 
2016-10-13 Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, vyr. specialistė Ilona 

Vitkauskienė ir vyr. specialistas Leonardas Lukoševičius vykdė patikrą „Dėl mokinių pasiekimų ir 
pagalbos mokiniams gerinimo“. Išvada: mokykla, atlikusi mokinių pasiekimų pokyčių analizę, 
parengė mokinių pasiekimų gerinimo planą. 

 
 

III. 2017 METŲ TIKSL Ų AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 
FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS,  PLANUOJAMI INVESTICIJ Ų PROJEKTAI 
 
   Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metų I strateginio tikslo                      

„Tobulinti pamokos organizavimą ir vadybą“ uždavinius: gerinti pamokų kokybę, pasiekimus 
olimpiadose ir konkursuose, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas baigiančių mokinių 
pasiekimus, pamokų lankomumą, plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, 2017 metais 
sieksime tobulinti pamokos organizavimą ir vadybą, atlikdami tyrimus ugdymo procesui ir NEC 
standartizuotų testų pasiekimams gerinti. Pakartotinai ieškosime priemonių ir būdų sumažinti 
nepateisintų pamokų dalį.  
      Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas giluminio/ plačiojo įsivertinimo išvadomis ir 
praėjusių metų veiklos analize. 
 Metiniam tikslui įgyvendinti panaudosime MK lėšas, spec. lėšas ir žmogiškuosius 
išteklius. 
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 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metų II strateginio tikslo                         
„Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą, skatinant saviraišką ir lyderystę“ uždavinius: tobulinti SUP 
mokinių  ugdymo procesą, gerinti socialinius ir emocinius gebėjimus, tobulinti SUP mokinių 
ugdymo procesą, vykdyti patyčių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją, šiemet 
pasirinkome tobulinti pagalbos mokiniui sistemą; identifikuosime mokinių gebėjimus ir ugdymosi 
sunkumus, vykdysime patyčių ir psichoaktyvių medžiagų prevenciją. 

Mūsų pasirinktas antras tikslas taip pat pagrįstas giluminio/ plačiojo įsivertinimo 
išvadomis ir praėjusių metų veiklos analize. Tikslui įgyvendinti naudosime MK lėšos, prevencinių 
programų rengėjų priemones, žmogiškuosius pagalbos mokiniui specialistų, VGK išteklius. 
                     Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metų III strateginio tikslo                         
„Modernizuoti  ugdymo(si) aplinkas“ uždavinius: gerinti Vaišvydavos bendruomenės poreikius, 
sukurti saugią, funkcionalią vaikų ugdymosi poreikius atitinkančią aplinką, 2017 m. sieksime  
atnaujinti įrangą ir priemones bei kurti mokymąsi skatinančias edukacines aplinkas: suremontuoti 
du kabinetus, atnaujinti sporto salės grindis ir apšvietimą bei įsteigti antrą vaikų darželio grupę. 

Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas  praėjusių metų veiklos analize. 

3.  Numatoma 2017 m. gauti lėšų: 

3.1. Spec. lėšos (valgyklos ir sporto salės nuoma) -  3200,00 Eur.  
 Planuojama panaudoti: Aprūpinti mokinius reikiamu sporto ir kt. inventoriumi, bei atnaujinti jau 
pasenusį, įsigyti prekių remontui  ir kt. prekių ugdymo(si) aplinkų gerinimui – 2100,00 Eur;  
kanceliarinėms prekėms – 100,00 Eur;  darbuotojų kvalifikacijos kėlimui – 300,00 Eur, ryšių 
paslaugoms – 400,00 Eur, kitoms paslaugoms – 400 Eur. 
3.1.1. Spec. lėšos (įmokos už išlaikymą darželio grupėje) – 11300,00 Eur.  
Planuojama panaudoti:  už maitinimą darželio grupėje – 9100,00 Eur, kitoms prekėms 
(kanceliarinėms, švaros prekėms, ūkiniam, sporto inventoriui) – 1100,00 Eur, ilgalaikio turto 
remonto darbams -500,00 Eur, kitoms paslaugoms (pažintinei veiklai, patalynės skalbimo 
paslaugoms, kompiuterinės ir kt. biuro įrangos priežiūrai ir kt.) -600,00 Eur,  

3.2.  2 proc. paramos fondo lėšų planuojama gauti 1700,00 Eur. Planuojama panaudoti: klasių  
modernizavimui – 1700,00 Eur.  

3.3. MK lėšos. Planuojama panaudoti pagal paskirtį neviršijant skirto asignavimų plano: mokymo 
priemonėms – 800,00 Eur; mokytojų kvalifikacijai kelti –1400,00 Eur; mokinių pažintinei veiklai 
– 500,00 Eur; spaudiniams (vadovėliams) – 2600,00 Eur;  pedagoginio personalo  atlyginimams – 
175900,00 Eur;  socialinio draudimo įmokoms -  54500,00 Eur. 

3.4.  Savivaldybės lėšos. Planuojama panaudoti pagal paskirtį,  neviršijant skirto asignavimų 
plano: kitoms prekėms (kanceliarinėms, švaros prekėms, ūkiniam, sporto inventoriui) – 3300,00 
Eur; ilgalaikio materialinio turto remontui (stogo dangos pakeitimui – 5000,00 Eur, mokyklos 
pirmo aukšto koridoriaus grindų dangos pakeitimui – 10400,00 Eur, vidaus patalpų sienų ir lubų 
atnaujinimui – 8000,00 Eur, šildymo sistemai - 4800,00 Eur, lauko laiptų remontui – 4100,00 Eur, 
sporto įrenginių remontui arba įrengimui – 8000,00 Eur, teritorijos tvorų remontui, pakeitimui – 
9000,00 Eur); ryšių ir komunalinėms paslaugoms – 29300,00 Eur; spaudiniams (prenumeratai) – 
300,00 Eur; kitoms paslaugoms (nemokamam maitinimui, apsaugai, dezinfekcijai, apskaitos 
programos aptarnavimui, kitoms paslaugoms) – 7000,00 Eur; darbuotojų kvalifikacijos kėlimui - 
900,00 Eur, darbuotojų  atlyginimams – 119200,00 Eur;  socialinio draudimo įmokoms – 
37000,00 Eur;  

3.4.1. Savivaldybės lėšos. Socialinė parama pinigais (mokinių pavėžėjimas). Planuojama 
panaudoti pagal paskirtį,  neviršijant skirto asignavimų plano: 5800,00 Eur. 
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IV. VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas – Tobulinti pamokos organizavimą ir vadybą, atlikti tyrimus ugdymo procesui  
ir NEC organizuojamų standartizuotų testų pasiekimams gerinti, naudojant MK ir spec. 
lėšas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Pagerės pamokos 
organizavimas ir vadyba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlikti 3 tyrimus, įsivertinant 
mokymo metodų efektyvumą, 
namų darbų svarbą ir pristatant 5 
klasės mokinių mokymosi stilių 
ir informacijos priėmimo būdą. 
 
Pravesti 2 kvalifikacinius 
renginius, dėmesį skiriant 
mokymo(si) inovacijoms ir 
mokinių gebėjimas save 
įsivertinti. 
 
Atlikti 2 tyrimus, įvertinančius 
NEC organizuojamų 
standartizuotų testų (ST) 
pasiekimus: 
 
Siektinas 4 kl. ST pasiekimų 
vidurkis: 
- matematika -53%; 
- skaitymas – 65%; 
- rašymas - 45%; 
- pasaulio pažinimas – 60%. 
Siektinas 8 kl. ST pasiekimų 
vidurkis: 
- matematika -46 %, 
- skaitymas -46 %, 
- rašymas -45%, 
- gamtos mokslai -50%, 
- socialiniai mokslai -48%. 
 
Stebėti 1-2 kiekvieno mokytojo 
pamokas, vertinant pamokos 
organizavimą ir vadybą, 
stebėjimo rezultatus ir išvadas 
pateikiant Mokytojų tarybai, 
tėvams. 
 
Nepateisintų pamokų dalis 
sumažės 3%. 

Atlikti 4 tyrimus, įskaitant 
tyrimą apie tėvų galimybes 
dalyvauti savanoriškoje 
pamokinėje veikloje. 
 
 
Pravesti 3 kvalifikacinius 
renginius. 
 
 
 
 
Atlikus tyrimus, nustatome 
ST ir metinių vertinimų 
koreliaciją. 
SUP mokinių ST surinktų 
taškų dalis padidės 5%. 
4 ir 8 kl. ST pasiekimų 
vidurkis artimas didmiesčių 
mokykloms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stebėti ir įvertinti 3-4 
kiekvieno mokytojo 
pamokas. 
 
 
 
 
Nepateisintų pamokų dalis 
sumažės 5%. 
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Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Kvalifikaciniai 
seminarai dalykų 
mokytojams: 
1. „Inovatyvių 
mokymo(si) 
priemonių 
rengimas ir 
taikymas ugdymo 
kokybei gerinti“; 
2. „ Mokinių 
įsivertinimo 
pamokoje 
gebėjimų 
lavinimas“. 

Mokyklos 
administra
cija 
Mokyklos 
metodinė 
taryba 

KPKC 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPKC 

04 mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mėn. 

Kvalifika-
cijos lėšos 
pagal 
numatytą 
sąmatą 

.  

2 Tyrimai ugdymo 
procesui 
efektyvinti 
Tyrimai 
-„Namų darbų 
svarba ugdymo(si) 
pasiekimams“; 
- „ Mokymo 
metodų taikymo 
efektyvumas 
pamokoje“; 
- „ 5 kl. mokinių 
informacijos 
priėmimo būdai ir 
mokymosi stilius“.  
Tyrimai ST 
pasiekimams 
gerinti 
Tyrimai: 
- „ 4, 6,  8 klasių 
ST ir metinių 
vertinimų 
koreliacija“; 
- „ SUP mokinių, 
ugdomų pagal 
pritaikytas 
programas, ST 
pasiekimų 
lyginamoji 
analizė“ 
(2015/2016 – 

Dir.pav. 
ugdymui  
 
 
Mokyklos 
metodinė 
taryba 
Mokyklos 
metodinė 
taryba 
 
Psichologė 
 
 
 
 
 
 
 
Dir.pav. 
ugdymui 
 
 
Logopedė 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEC 
 
 
 
NEC 
 
 
 
 
 
 
 

01 mėn. 
05 mėn. 
06 mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 mėn. 
 
 
 
06 mėn. 
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2016/2017 m.m.). 
Tėvų įtraukimas į 
ugdymo procesą 
Tyrimas 
- „ Tėvų 
dalyvavimo 
pamokinėje 
veikloje 
galimybes“. 

 
 
Soc.peda-
gogė, 
psichologė 

 
 
03 mėn. 

3 Diagnostinių 
standartizuotų 
testų vykdymas 
mokykloje 

2,4 kl. 
mokytojai 
6,8 kl. 
dalykų 
mokytojai 

NEC 04-05 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 

4 Individualios ir 
grupinės  
konsultacijos, 
mokiniams, 
siekiant aukštesnio 
už esamą 
pasiekimų lygio. 

Dalykų 
mokytojai, 
psichologė,  
soc. 
pedagogė, 
logopedė 

 Pagal 
parengtą 
tvarkaraštį 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 

5 Matematikos, 
gamtamokslinės, 
lituanistinės ir 
užsienio kalbų  
savaites, 
sudarančios 
sąlygas gabių 
mokinių 
saviraiškai. 

Metodinė 
taryba, 
dalykų 
mokytojai 

 11 mėn. 
03 mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 

6 Mokinių pažangos 
ir pasiekimų 
vertinimo sistemos 
koregavimas. 

Metodinė 
taryba 
 
 

 
 
 

08 mėn. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 
 
 

7 Teminė švietimo 
stebėsena                     
„ Pamokos 
organizavimas“. 

Direktorius 
Dir. 
pavaduotoja 
ugdymui 

 11-12 
mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

8 Ataskaitų teikimas 
visuotiniuose tėvų 
susirinkimuose 
lankomumo ir 
elgesio klausimais. 

Soc. 
pedagogė 

 02 mėn. 
11 mėn. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

 

9 Kasmetinis 5-10 
kl. konkursas 
„Geriausiai 
lankanti klasė“. 

Soc. 
pedagogė, 
klasių 
auklėtojai 

 04 mėn. Žmogiškieji 
ištekliai 

 

10 „ Tėvų dienų“ 
projektas „ 
Mokausi pas tėtį, 
mokausi iš tėčio“. 

Dir.pav.  
ugdymui 
karjeros 
koordina-

Tėvų 
darbovietės 

Pagal 
parengtą 
tvarkaraštį 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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torė 
11 Kauno miesto 3 

mikrorajono 
logopedų, spec. 
pedagogų 
praktinis 
metodinis 
projektas                  
„Kolega-kolegai“. 

Logopedė, 
spec. 
pedagogė  
Kauno 
miesto 
mokyklų 
logopedai, 
spec. 
pedagogai 

PPT 03 mėn. Žmogiškieji 
ištekliai 

 

 
2 tikslas – Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą: identifikuoti mokini ų gebėjimus ir 
ugdymosi sunkumus, vykdyti patyčių ir psichoaktyvių medžiagų prevenciją, naudojant MK 
lėšas. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Nustatyti mokinių gebėjimai ir 
ugdymosi sunkumai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vykdoma patyčių ir 
psichoaktyvių medžiagų 
prevencija 
 
 
 
 
 
Bendravimas su tėvais 
 
 

Atlikti 2 tyrimus  SUP mokinių 
gebėjimams ir sunkumams bei 
dalyvavimui neformaliojo 
švietimo veikloje nustatyti. 
 
Pravesti vieną kvalifikacinį 
renginį apie mokinių emocijas. 
 
Vykdyti socialinių ir emocinių 
gebėjimų ugdymo programas: 
1. „ Zipio draugai“ (2 klasė); 
2. „ Obuolio draugai“(3 klasė); 
3. Pykčio kontroliavimo (8 
klasė). 
Vykdyti prevencinę patyčių 
programą. Patyčių sumažės 10%. 
 
Vykdyti prevencinę 
psichoaktyvių medžiagų 
programą. 
Atlikti testavimus, išaiškinančius 
narkotinių medžiagų vartotojus. 
Nustatyti bendradarbiavimo su 
tėvais problemas. 

Atlikti 3 tyrimus, 
papildomai tiriant SUP 
mokinių gebėjimus. 
 
 
Mokytojai gebės 
atpažinti ir valdyti 
mokinių emocijas. 
 
 
 
 
 
 
Prevencinės patyčių 
programos vykdymas 
sumažins patyčias 15%. 
Iki minimumo sumažės 
rūkančių ir alkoholį 
vartojančių mokinių. 
Mokiniai nevartos 
narkotinių medžiagų. 
Sukurtas tėvų 
bendradarbiavimo 
modelis. 

 
Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Tyrimai, 
indentifikuojan-
tys  mokinių 
savijautą 
mokykloje, 
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pedagoginės 
pagalbos 
reikalingumą, 
užimtumo 
būtinumą, tėvų 
dalyvavimą 
mokyklos 
gyvenime. 
Tyrimai: 
-„Rizikos grupės 
mokinių 
dalyvavimas 
neformaliame 
švietime“; 
- „ SUP turinčių 
mokinių 
dalyvavimas 
neformaliojo 
švietimo 
veikloje“; 
- „Saugios ir 
nesaugios vietos 
mokykloje“; 
-„ Bendradarbia-
vimo su tėvais 
formos ir būdai“; 
-„Sociometrinis 
tyrimas (7 klasė). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc.pedagogė 
 
 
 
 
Dir.pav. 
ugdymui 
 
 
 
 
Soc.pedagogė 
 
 
Psichologė 
 
 
Soc.pedagogė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 mėn. 
 
 
 
 
02 mėn.  
 
 
 
 
 
10 mėn. 
 
 
11 mėn. 
 
 
12 mėn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žmogiškieji 
ištekliai  
 
 
 
Žmogiškieji 
išteklia 

2 Kvalifikacinis 
renginys                      
„ Mokinių 
emocijų 
atpažinimas ir 
valdymas“. 

Mokyklos 
administracija 
Mokyklos 
metodinė taryba 

KPKC 12 mėn.   

3 Prevencinių 
programų 
įgyvendinimas:  
- Socialinių bei 
emocinių 
sunkumų 
įveikimo 
tarptautinė 
programa                       
„ Zipio draugai“ 
( 2 klasė); 
- Socialinių bei 
emocinių 
sunkumų 
įveikimo 
tarptautinė 
programa                    
„ Obuolio 

 
 
 
Psichologė 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2016-
2017 
m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mokyklos 
lėšos 
 
 
 
 
 
 
Mokyklos 
lėšos 
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draugai“ ( 3 
klasė); 
-  Pozityvių 
vaikų 
bendravimo ir 
problemų 
sprendimo 
programa                     
„ Įveikime 
kartu“ (4 klasė); 
- Pykčio 
kontroliavimo 
programa, grįsta 
kognityvine 
elgesio teorija ir 
įsisąmoninimu 
(8 klasė). 

 
 
VDU 
 
 
 
 
 
 
 
VDU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
pusmetis 

 
 
Mokyklos 
lėšos 
 
 
 
 
 
 
Mokyklos 
lėšos 
 
 
 
 
 

4 Projektas                   
„ Užkirskime 
kelią ugdymosi 
sunkumams“. 

Logopedė spec. 
pedagogė, VGK 

 11 mėn.   

5 Konsultacijų 
popietė-  SUP 
mokinių tėvams 
„Individuali 
pagalba mano 
vaikui“. 

Logopedė, 
specialioji 
pedagogė, 
VGK, tėvų 
komitetas. SUP 
turinčių mokinių 
tėvai 

 04 mėn. Žmogiškieji 
ištekliai 

 

6 Dalyvavimas 
Respublikinėje 
mokinių, turinčių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių,  
Kompiuterinės 
kalbos viktorinoje.

Logopedė,    
pradinių klasių 
mokytojai 
 

  Žmogiškieji 
ištekliai 

 

7 Dalyvavimas 
Kauno miesto 
pradinių klasių 
specialiųjų 
poreikių 
mokinių  
projekte 
„Kalbinukų 
šventė: seku, 
seku pasaką“ . 

Logopedė, spec. 
pedagogė, 
mokytojai 

  Žmogiškieji 
ištekliai 
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3 tikslas – Kurti mokymąsi skatinančias edukacines aplinkas: įsteigti antrą vaikų darželio 
grupę, suremontuoti du mokomuosius kabinetus, atnaujinti sporto salės grindis, stogą ir 
apšvietimą, naudojant savivaldybės ir 2% lėšas. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Materialinės bazės gerinimas 
 
 
 
 
 

Edukacinių aplinkų atnaujinimas 
 
 
 
 
 
Įrengimų ir priemonių 
įsigijimas 

2c1p pastate  įrengti antrą 
darželio grupę, aprūpinti 
patalpas mokykliniu 
inventoriumi. 
 
 
Modernizuoti  vieną mokomąjį 
kabinetą. 
Atremontuoti sporto salės 
grindis ir stogą. 
 
Darželio grupei įrengti du 
žaidimų įrenginius. 
 
Atnaujinti kompiuterių klasę ir 
įsigyti du kompiuterius. 
 
 
Įrengti sporto salėje akustinę 
aplinką renginiams. 

2c1p pastate  įrengti antrą 
darželio grupę, nupirkti 
mokyklinį inventorių, 
renovuoti sanitarinius 
mazgus. 
 
2 mokomųjų kabinetų 
modernizavimas. 
Atremontuoti sporto salės 
grindis, stogą, 
apšvietimą. 
Darželio grupei įrengti 
tris žaidimų įrenginius. 
 
Atnaujinti kompiuterių 
klasę ir įsigyti tris 
kompiuterius. 
 
Įrengti sporto salėje 
akustinę aplinką ir 
aparatūrą renginiams. 

 
 
 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Gerinti 
edukacines 
aplinkas:                   
-įrengti 
ikimokyklinę 
grupę;                        
-sporto salės 
grindų, stogo, 
apšvietimo 
remontas. 

 
 
 
Direktorius 
 
 
Direktorius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
2017-08 
 
 
2017-10 

 
 
 
Savivaldybės 
lėšos 30 tūkst. 
Eur. 
20 tūkst. Eur 
savivaldybės 
lėšų. 

 

2 Materialinės 
bazės 
gerinimas: 
-atnaujinti du 
mokomuosius 
kabinetus; 
-pastato 1c2p I 
aukšto 
koridoriaus 

 
 
 
Direktorius 
 
 
Direktorius 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2017-10 
 
 
2017-09 
 
 

 
 
 
2 % paramos 
fondo lėšų. 
 
10 tūkst. Eur 
savivaldybės 
lėšų.  
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grindų 
pakeitimas;  
-pastato 1c2p I 
ir II aukšto 
fojė remontas.          

 
 
Direktorius 

 
 
2017-09 

 
 
4 tūkst. Eur 
spec. lėšų.  

3 Įrengimų ir 
priemonių 
įsigijimas: 
- įrengti tris 
žaidimų 
įrenginius 
darželio 
grupei; 
- įsigyti tris 
kompiuterius 
kompiuterių 
klasei ir ją 
atnaujinti; 
-įrengti sporto 
salėje akustinę 
aplinką ir 
aparatūrą 
renginiams. 

 
 
 
Pavaduotojas 
ūkio reikalams 
 
 
 
Pavaduotojas 
ūkio reikalams 
 
 
 
Pavaduotojas 
ūkio reikalams 

 
 
 
 
 

 
 
 
2017-05 
 
 
 
 
2017-08 
 
 
 
 
2017-09 

 
 
 
3060 Eur 
savivaldybės 
lėšų.  
 
 
2600 Eur 
savivaldybės 
lėšų.  
 
 
5000 Eur 
savivaldybės 
lėšų.  
 

 

 
V. ATSISKAITYMO IR VISUOMEN ĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 
informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 
informuojamas 

Atsiskaitymo ir 
informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Mokyklos 
bendruomenei 

Dėl 2016 metų 
mokyklos veiklos 
plano įgyvendinimo 

02 mėn. 

Direktorius Kauno miesto 
savivaldybės tarybai 

2016 m. direktoriaus 
veiklos ataskaita 

05 mėn. 

Direktorius  Mokyklos tarybai Pranešimas dėl 2 %,  
spec. lėšų 
panaudojimo  

12 mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Direktoriui  
 
 
 
ŠMM 

Ataskaitos apie  
nutarimų, 
įpareigojimų 
vykdymą. 
Ataskaitos: 
Mokykla -3I 
Mokykla -1 
Mokykla -2, -3 
Mokykla -3D, - 3ES 

Kartą per mėnesį. 
 
 
 
 
 04 mėn. 
 09 mėn. 
 10 mėn. 
 11 mėn. 

Klasių auklėtojai Direktoriaus 
pavaduotojai  
ugdymui 

I ir II pusmečių 
pažangumo ir 
lankomumo ataskaitos  

01, 06 mėn. 

Mokytojai Direktoriaus 
pavaduotojai  
ugdymui 

Savianalizės ir veiklos 
tobulinimo anketa 

06 mėn. 
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Psichologė  Direktoriui  Apibendrinti tyrimų 
rezultatai 

Numatytu laiku 
atlikus tyrimus 

Soc. pedagogė Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 

Mokinių lankomumo 
ataskaita  

Iki kiekvieno mėnesio 
5 d. 

Soc. pedagogė Direktoriui  Veiklos metinė 
ataskaita 

12 mėn. 

Vyr. buhalterė Direktoriui Sąmatų vykdymas Kartą per ketvirtį 
Vyr. buhalterė  Direktoriui 2% paramos fondo 

lėšų panaudojimas 
12 mėn. 

Vyr. buhalterė  Mokytojų tarybai Atlyginimų 
koeficientai 

12 mėn. 

Klasių auklėtojai Direktoriaus 
pavaduotojai  
ugdymui 

Veiklos ataskaitos 02, 06 mėn. 

Metinio veiklos 
plano įgyvendinimas 
pagal direktoriaus 
pavaduotojos 
atsakomybės sritis 

Mokyklos taryboje 
 
 

Ataskaitos 12 mėn. 

Vaiko gerovės 
komisija 

Mokytojų 
susirinkimuose darbo 
organizavimo 
klausimais, tėvų 
susirinkimuose 

Ataskaitos, 
aptarimai, diskusijos, 
esant poreikiui – 
nutarimai 

09, 06 mėn. 
 

Mokyklos veiklos 
vidaus įsivertinimo 
grupė 
 

Mokytojų 
susirinkimuose, 
administraciniuose 
posėdžiuose 

Tyrimų medžiaga, 
ataskaitos, 
rekomendacijos 

06 mėn. 
11 mėn. 

Logopedė Direktoriui Ataskaita 02, 12 mėn. 
Dir. pavaduotoja 
ūkio reikalams 

Direktoriui Ataskaita 02, 12 mėn. 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokyklos metodinei 
tarybai, kuruojančiam 
vadovui 

Pranešimai, ataskaita 02, 09 mėn. 

Bibliotekos vedėja Direktoriui Ataskaita 06 mėn. 
  
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Nijolė Paužaitė 
 
 
 
 
PRITARTA 
Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos 
tarybos 2016 m. gruodžio    d. 
posėdžio protokolu Nr.  


