
VŠĮ  KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 

______________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Partizanų g. 68, LT-49367, Kaunas. 

1.2. Telefono Nr.: (8 37) 311088. 

1.3. El. pašto adresas: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt. 

1.4. Interneto svetainės adresas: https://urbsys.kaunas.lm.lt. 

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai: 1970 metai. 

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas:  Rima Špakauskaitė-Kučinskienė, nuo 2019 m. gegužės 7 d. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla priklauso Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Dainavos seniūnijai. Seniūnija yra viena iš mažiausių Kauno seniūnijų pagal plotą, 

bet didžiausia pagal gyventojų skaičių. Mokykla yra strategiškai patogioje vietoje, patogus 

susisiekimas miesto transportu. 

Kauno miesto Tarybos ir mokyklos bendruomenės nutarimu, mokykla nuo 2019 m. rugsėjo 

1d. nebeformavo 9 klasių, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įgis  progimnazijos statusą.  

2019 m. gegužės 7 d. keitėsi mokyklos vadovas.  

Mokykloje dirba 51 pedagogas, 4 pagalbos mokiniui specialistai, 21 techninio  personalo  

darbuotojas. Įstaigos  vadybinė  komanda:  direktorė, trys  pavaduotojai  ugdymui  ir  pavaduotoja  

ūkio reikalams. Pagalbos mokiniui komandoje dirba socialinis pedagogas, logopedas, psichologas, 

mokytojo padėjėjas. Nuo 2019-09-01 mokykloje pilnu etatu ir didesniu nei 1 etatu dirba 33% 

mokytojų (t.y. 17 mokytojų), nepilnu etatu dirba 67% mokytojų (t.y. 34 mokytojai). Vidutiniškai 

mokykloje vienam mokytojui tenka 0,73 etato. 

Mokykloje  yra  biblioteka, skaitykla – informacinis  centras, sporto ir renginių salės, sporto 

aikštynas.  Mokomieji  kabinetai ir kitos edukacinės bei laisvalaikio erdvės aprūpinami nuosekliai 

pagal veiklos prioritetus ir finansines galimybes.  

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 2019 m. strategijos veiklos kryptys 

buvo orientuotos į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos kultūros formavimą, ugdymo 

mailto:urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt
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kokybės gerinimą, į visuminį ugdymą, bendrąsias programas papildant savitomis programomis: 

vertybinio ugdymo, tarpkultūrinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo. 

Palyginus 2018-2019 m. m. su 2017-2018 m. m. mokyklos pažangumas (be nepatenkinamų 

metinių vertinimų besimokančių mokinių dalis nuo visų mokinių skaičiaus) nepakito, t.y. du metus 

iš eilės jis siekia 95%.  

Mokyklos 5-8, 10 klasių mokinių metinių dalykų pažymių vidurkis sumažėjo 0.13% (t.y. 0,13 

balo). 2018-2019 m. m.  mokinių metinių pažymių vidurkis – 7,67 balo, 2017-2018 m. m.- 7,8 balo. 

Palyginus 2018-2019 m. m. su 2017-2018 m. m. kokybiškai besimokančių (7-10 balais) 

mokinių skaičius pakilo 9% (t.y. 2018-2019 m. m. kokybiškai besimokančių yra 65% visų mokinių, 

2017-2018 m. m. – 60%).  

Tikėtina, jog mokyklos savitumą atspindinčios ir nuosekliai vykdomos daugiakalbystės 

ugdymo, kryptingo meninio ugdymo programos, Europinių ir nacionalinių projektų veiklų 

integravimas į dalykų programas, kitos ugdymo inovacijos,  partnerystės ryšiai ir efektyvus 

bendradarbiavimas su VDU, Oksfordo universiteto leidyklos metodiniu centru, Gėtės institutu, 

Prancūzijos ambasada Lietuvoje, dalyvavimas kokybiško frankofoninio ugdymo mokyklų tinkle ir 

kt. duos rezultatų teigiamiems mokyklos kokybės pokyčiams ir sąlygos mokyklos patrauklumą 

konkurencingoje aplinkoje. 

 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Asignavimų 

valdytojo 

(savivaldybės) 

metiniame 

veiklos plane 

nustatytos  

strateginius 

priemonės, 

veiklos,   jų 

įvykdymo 

informacija  

Vertinimo 

kriterijus 

(rodiklis), 

matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas 

Kauno Juozo 

Urbšio 

katalikiškoje 

pagrindinėje 

mokykloje 

      

Vienam 

pedagogui 

tenkantis vaikų 

skaičius  

Vienetas 11 10 110 % +10 % Sumažintas 

pedagogų skaičius, 

padidėjo vaikų 
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skaičius, tenkantis 

vienam pedagogui. 

1.2. 8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

rašymo 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygius, dalis  

Procentas 65 85 131 % 48 % Ženkliai pagerėjo 8 

klasės mokinių 

mokymosi rezultatai 

1.3. Patyčių 6-

ose klasėse 

pokytis 

Procentas 0,01 0,01 100% 0%  

1.4. Mokinių 

skaičiaus 

vidurkis 

pagrindinio 

ugdymo 

programose 

Žmonių skaičius 24 22 92 % -13 % Pagrindiniame 

ugdyme nepavyko 

suformuoti visų 

klasių, kuriose 

vidurkis būtų 24 

mokiniai. 

1.5. Išlaikiusių 

matematikos 

pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikroje 7-10 

balais mokinių 

dalis nuo bendro 

dalyvavusių 

skaičiaus 

Procentas 35 6 17 % -36 % Žema mokinių 

matematikos 

mokymosi 

motyvacija, didelės 

žinių spragos, kurios 

ne visiškai 

kompensuojamos ir 

konsultacijų metu.  

       

Įstaigos vadovo 

patvirtintame 

metiniame 

veiklos plane 

numatyta (-os) 

svarbiausia (-

ios) sritis  (-ys), 

tema (-os), 

metinis 

veiksmas 

/darbai, jų 

įvykdymo 

informacija 

Vertinimo 

kriterijus 

(rodiklis), 

matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Didėjanti 

mokymo(si) 

kokybė ir  

aukštesni 

mokymosi 

rezultatai, 

įgyvendinant 

šiuolaikines 

mokymo(si) 

strategijas 

 

 

 

NMPP 

duomenimis 4 kl. 

mokyklos 

pridėtinė vertė 

(vnt.) 

 

 

0,24; 

 

-0,22 

 

-91,6% 

 

  1,52% 

 

(2018 m. -

14,4) 

 

Neįvykdyta 

Lyginant su Kauno 

m. mokyklų 4 kl. 

vidurkiu (0,24), 

pridėtinė vertė 

mažesnė, tačiau 

lyginant su 2018 m. 4 

kl. mokyklos 

pridėtine verte 

 (-14,4) didesnė 

14,18 vnt. 

 NMPP 

duomenimis 6 kl. 

mokyklos 

pridėtinė vertė 

(vnt.) 

0,27 

 

0,53 196,3% 278% 

(2018 m. 

0,19) 

Įvykdyta 

Lyginant su Kauno 

m. mokyklų 6 kl. 

pridėtinės vertės 

vidurkiu (0,27) ir su 

2018 m. 6 kl. 

mokyklos pridėtine 

verte, reikšmė 

didesnė 0,34 vnt. 
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6 kl. mokinių,  

pasiekusių NMPP 

rašymo 

aukštesnįjį lygį, 

dalis (proc.) 

25,2% 44,8%,  

 

178% 582% 

(2018 m. 

7,7%) 

Įvykdyta 

Lyginant su Kauno 

m. mokyklų 6 kl. 

mokinių, pasiekusių  

rašymo aukštesnį 

lygį  vidurkiu 

(25,7%) ir su 2018 

m. rezultatu (7,7%) 

procentinė vertė 

didesnė 

Mokinių, kuriems 

individualių 

planų rezultatai 

pagerino 

mokymosi 

rezultatus, dalis 

(proc.) 

67% 

 

75% 112% 112% 

 

(2018m. 

67%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018m. 

rezultatais mokinių, 

kuriems individualių 

planų rezultatai 

pagerino mokymosi 

rezultatus, dalis 

padidėjo 8% 

 Nepažangių 

mokinių dalis 

nuo bendro 

mokinių 

skaičiaus (proc.) 

10% 

 

5% 50% 33% 

(2018 m. 

15%) 

Įvykdyta 

Nepažangių mokinių 

dalis sumažėjo 5 % 

Pamokų, 

orientuotų į 

aktyvųjį 

mokymą, dalis 

nuo stebėtų 

pamokų (proc.) 

20% 

 

27% 

 

135% 135% 

(2018 m. 

20%) 

Įvykdyta 

Pamokų, orientuotų į 

aktyvųjį mokymą, 

dalis nuo stebėtų 

pamokų padidėjo 7% 

Stebėtų pamokų, 

kurios įvertintos 

3 lygiu, dalis 

(proc.) 

 

45% 60% 133% 133% 

(2018 m. 

45%) 

Įvykdyta 

Stebėtų pamokų, 

kurios įvertintos 3 

lygiu, dalis padidėjo 

15% 

2. Saugesnė 

mokyklos 

aplinka, 

formuojant 

socialinius 

emocinius 

įgūdžius  

 

NMPP 6 kl. 

mokinių 

savijautos 

rodiklis (vnt.) 

 

 0 

 

 
 

0,14 

 
 

<100 % <100 % 

(2018 m. -

0,24) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

NMPP 6 kl. mokinių 

savijautos rodiklis 

padidėjo 0,38 vnt. 

NMPP 

duomenimis  8 

kl. mokinių 

savijautos 

rodiklis (vnt.) 

0,5 - - - 

 

Neįvykdyta 

NMPP 8 kl. mokinių 

savijautos 2019 m. 

netyrė 

NMPP 

duomenimis  

patyčių indekso 4 

kl. rodiklis (vnt.) 

 0 

 

 0,28 

 

280% <100 % 

(2018m. - 

0,03) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

NMPP 4 kl. mokinių 

patyčių rodiklis 

pagerėjo 0,31 vnt. 

NMPP 

duomenimis  

patyčių indekso 8 

kl.  rodiklis (vnt.) 

 0 

 

- - - NMPP 8 kl. patyčių 

situacijos 2019 m. 

netyrė 

 Mokinių, 

mokyklos aplinką 

vertinančių kaip 

saugią, dalis 

(proc.)  

81 % 

 

85 % 

 

105% 108% 

(2018 m. 

78%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 7% 

Mokinių, kurie 

laikosi mokinio 

taisyklių net kai 

jų nemato 

49% 

 

50% 102% 122% 

 

(2018 m. 

41,1%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 8,9% 
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mokytojai, dalis 

(proc.) 

Noriai einančių į 

mokyklą mokinių 

dalis (proc.) 

52% 

 

55%  105% 105% 

 

(2018 m. 

52%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 3% 

Mokinių, 

pasirinkusių 

sveiką 

gyvenseną, dalis 

(proc.) 

 

75% 

 

80% 

 

106% 106% 

 

(2018 m. 

75%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 5% 

3.Gerėjantis  

mokyklos  

įvaizdis ir 

patrauklumas, 

kuriant teigiamą 

mokyklos 

mikroklimatą 

Bendruomenės 

narių, reiškiančių 

pozityvų požiūrį į 

mokyklos veiklą, 

dalis (proc.) 

 50% 

 

78% 

 

156% 173% 

(2018 m. 

45%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 33% 

NMPP 

duomenimis  

mokyklos 

klimato  

4 klasėse rodiklis 

(vnt.) 

0,01 

 

0,04 

 

<100% <100% 

(2018 m. -

0,12) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 0,16vnt. 

Klasių, 

organizuojančių  

renginius 

mokyklos 

bendruomenei, 

skaičius (proc.) 

30% 

 

30% 

 

100%  300% 

(2018 m. 

10%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 20% 

Bendruomenę 

telkiančių per 

metus renginių 

skaičius (vnt.) 

2 

 

4 

 

200% 200% 

 (2018 m. 2) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 2vnt. 

Renginių, 

susitikimų 

tėvams skaičius 

(vnt.) 

4 

 

5 

 

125% 123% 

(2018 m. 4) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 1vnt. 

Tėvų,  

dalyvaujančių  

mokyklos 

veiklose 

 (proc.) 

5% 

 

7% 

 

140% 140% 

(2018 m. 

5%) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 2% 

Priemonių, 

reprezentuojančių 

mokyklą, 

skaičius  

(vnt.) 

1 

 

4 

 

400% 400% 

(2018 m. 1) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 3 vnt. 

Organizuojama 

bendradarbiavimą 

skatinanti veikla 

su kitomis 

institucijomis 

(vnt.) 

1 6 600% 600% 

(2018 m. 1) 

Įvykdyta 

Lyginant su 2018 m. 

rodiklio rezultatas 

padidėjo 5 vnt. 

 

Žemiau 4, 6 klasių pasiekimų rezultatai, patyčių situacija pateikiama grafiškai: 
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        1 grafikas. 4 klasių rezultatų vertinimo rodikliai paremti 2018 m. duomenimis ir pasiekti 

rezultatai ir jų rodikliai 2019 m. remiantis NMPP mokyklos akademiniai rezultatais (aukštesniuoju 

lygiu (9-10 balų) išlaikiusiųjų dalis). 

        Šaltinis: Šaltinis NŠA NMPP ataskaita.  
 

        Remiantis 4 klasių NMPP rezultatų duomenimis mokiniams numatytos ir  įgyvendinamos 

mokymosi ir kt. pagalbos priemonės ypač rašymo gerinimo srityje, kitų sričių pasiekimai yra 

aukštesni nei 2018 m.  

 

        2 grafikas. 6 klasių rezultatų vertinimo rodikliai paremti 2018 m. duomenimis ir pasiekti 

rezultatai ir jų rodikliai 2019 m. remiantis NMPP mokyklos akademiniai rezultatais (aukštesniuoju 

lygiu (9-10 balų) išlaikiusiųjų dalis). 

 

        Šaltinis: Šaltinis NŠA NMPP ataskaita. 
 

        Remiantis 6 klasių NMPP testų ir mokymosi pasiekimų rezultatų duomenis – šių klasių 

mokymosi rodikliai gerėja. Jie aukštesni nei 2018 m. ir  už miesto mokyklų rezultatų vidurkį.  
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        3 grafikas. Patyčių indekso 4 ir 6 klasėse pokytis 2018 m. ir 2019 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Šaltinis: Šaltinis NŠA NMPP ataskaita. 

 

        Remiantis duomenimis patyčių situacijos rodiklis padidėjo: 4 kl. - (- 0,03) iki (0,28);  

6 kl. - (-0,16) iki (0,01); o NMPP 8 kl. patyčių situacijos 2019 m. netyrė.  

 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo 

užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius  
Vidutinis apskaičiuotas darbo 

užmokestis (BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 Direktorius 1 1 0,00% 1438 1990 38,39% 

2 Direktoriaus 

pav. ugdymui 

1 3 200,00% 1259 1583 25,73% 

3 Skyriaus 

vedėjas 

4 0 -100,00% 443 0 -100,00% 

4 Logopedas 1 1 0,00% 784 1235 57,53% 

5 Psichologas 1 1 0,00% 645 931 44,34% 

6 Soc. pedagogas 1 1 0,00% 735 1133 54,15% 

7 Bibliotekininkas 2 2 0,00% 888 1237 39,30% 

8 IKT specialistas 1 2 0,00% 411 1211 194,6% 
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9 Mokytojas 

padėjėjas 

1 2 0,00% 298 281 -5,7% 

10 Mokytojas 

metodininkas 

13 15 15,38% 879 1254 42,66% 

11 Mokytojas 7 7 0,00% 753 911 20,98% 

12 Vyresnysis 

mokytojas 

26 23 -11,53% 896 1221 36,27% 

13 Ekspertas 

mokytojas 

1 1 0,00% 83 109 31,33% 

14 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

1 1 0,00% 1193 1557 30,51% 

15 Raštvedė 2 2 0,00% 967 1237 27,92% 

16 Archyvaras 1 1 0,00% 351 458 30,48% 

17 Buhalteris 1 1 0,00% 1391 1817 30,62% 

18 Ūkvedys 1 1 0,00% 1027 1125 9,54% 

19 Budėtojas 5 5 0,00% 400 555 38,75% 

20 Valytojas 8 8 0,00% 400 555 38,75% 

21 Pastatų 

priežiūros 

darbininkas 

3 3 0,00% 400 555 38,75% 

22 Kiemsargis 2 2 0,00% 400 555 38,75% 

23 Laborantas 0 1 100,00% 0 555 100,00% 

24 Rūbininkas 2 2 0,00% 400 555 38,75% 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 410,10 382,00 -6,85% 

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos lėšos) 

   

1.1.1.  5101(02.01.01.117. programa) 384,0 376,6 -1,93% 

1.1.2.  5101(02.01.01.001. programa) 19,9 0,5 -97,49% 

1.1.3.  5101(02.01.02.014. programa) 4,2 0,0 -100,00% 

1.1.4.  5101(02.04.01.009. programa) 2,0 3,1 55,00% 

1.1.5.  5101(02.02.02.021.programa) 0,0 1,8 100,00% 

2. Valstybės biudžeto lėšos  857,7 869,5 1,375% 

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal 

kokias programas skiriamos lėšos) 
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos 

lėšos) 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų 

suma, 

tūkst. Eur 
kodas pavadinimas 

1 2 3 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  822,6 

2 1 1 1 2 1 Pajamos natūra 0 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  14,8 

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 0 

2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos 0 

2 2 1 1 1 12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos  

2 2 1 1 1 14  Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 

išlaidos 0 

2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 0 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2,7 

2 2 1 1 1 17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo 

išlaidos 0 

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 2,5 

2 2 1 1 1 22 Reprezentacinės išlaidos 0 

2 2 1 1 1 23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 0 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 8,3 

2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 0 

2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra 0 

2.1.

1. 41(02.01.01.117. programa) 
857,7 869,5 1,375% 

3. Fondų lėšos  47,7 5,3 -88,89% 

3.1.  Švietimo mainų paramos fondas 47,7 5,3 -88,89% 

4. Parama  9,4 11,6 23,40% 

4.1. 

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas. Įstaigai, turinčiai 

paramos gavėjo statusą 8,7 10,2 

17,24% 

4.2. Parama  0,7 1,4 100,00% 

  Iš viso 1324,9 1268,4 -4,26% 

  
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos   
 

  Iš viso lėšų 1324,9 1268,4 -4,26% 
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2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais  0 

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra  0 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 11,5 

2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 0 

2 8 1 1 1 1 Stipendijoms  0 

2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  0 

2 8 1 1 1 3 Neigiama valiutos kurso įtaka 0 

2 8 1 2 1 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 0 

3 1 1 2 1 2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 0 

3 1 1 2 1 3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 0 

3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 7,1 

3 1 1 3 1 3 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos 0 

3 1 1 4 1 1 Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos 0 

3 1 1 4 1 2 Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 1 4 1 3 Kitų vertybių įsigijimo išlaidos 0 

3 1 1 5 1 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 2 1 1 2 Kompiuterinės programinės įrangos ir 

kompiuterinės programinės įrangos licencijų 

įsigijimo išlaidos 0 

3 1 2 1 1 3 Patentų įsigijimo išlaidos 0 

3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos 0 

3 1 2 1 1 5 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 0 

3 1 3 1 1 1 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 3 2 1 1 Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos 0 

3 1 3 2 1 2 Nebaigtos gaminti produkcijos  įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 3 2 1 3 Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos 0 

3 1 3 2 1 4 Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo 

išlaidos 0 

3 1 3 2 1 6 Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 0 

3 1 2 1 1 2 Kompiuterinės programinės įrangos ir 

kompiuterinės programinės įrangos licencijų 

įsigijimo išlaidos 0 

            IŠ VISO  869,5 

 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 
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VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą 

ar perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur (nurodyta 

perdavimo, pardavimo, įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada gautas, 

įsigytas, perleistas 

turtas) 
1 2 3 4 5 

1 Rinkinys mechanikos 

bandymams atlikti 

1 508,20 Eur (penki šimtai 

aštuoni eurai, 20 ct) 

2019-09-23 

 

6.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus. 

Pastatai 

(nurodyti adresus) 
Plotas 

(m2) 

Žemės 

sklypo 

sutartis 

(Yra / 

nėra) 

Higienos 

pasas  

(Yra / nėra) 

Renovuotas  

(taip / ne)  

(Jeigu taip, nurodyti 

kada, jei planuojama 

renovacija nurodyti 

(visiška / dalinė), ar 

yra investicinis 

projektas, techninis 

projektas ir pan.) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Partizanų g. 68, 

Kaunas 

5427,69 

(bendras) 

5240,74 

(mokyklos 

valdomas) 

Yra Yra Dalinai Nerenovuota 

šildymo, karšto, šalto 

vandens padavimo ir 

nuotekų sistema. 

Techninio projekto 

nėra. 

V. Krėvės pr. 63, 

Kaunas 

2306,63 

(bendras) 

2062,15 

(mokyklos 

valdomas) 

Yra Yra Nerenovuota Nerenovuotas pastato 

fasadas, stogas, 

šildymo, karšto, šalto 

vandens padavimo ir 

nuotekų sistema.   

 

 

VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

          2019 m. mokykloje lankėsi Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus                        

vyr. specialistė ir mokyklos kuratorė Asta Paliokaitė. 2019-05-24 domėtasi PUPP organizavimu ir 

vykdymu – pažeidimų nenustatyta. 2019-09-06 tikrintas mokyklos pasirengimas 2019-2020 mokslo 

metams – pažeidimų nenustatyta. 

 2019 m. atliktas Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos auditas. Nurodyti 

trūkumai – 2019 metais nesuplanuotos ir neapskaitytos mokyklos nuomos išlaidos iš biudžeto 
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sąmatos ekonominio straipsnio 2.2.1.1.1.21.2 „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos“ - pašalinti.  

        2019-10-22 vykdytas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno skyriaus planinis mokyklos higienos būklės patikrinimas. Pažeidimų 

nenustatyta. 

 

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeista mokyklos organizacinė valdymo struktūra. Panaikinti 

4 skyriai su skyrių vedėjų etatais, sudaryti 2 direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatai.  Tokiu būdu 

užtikrintas efektyvesnis vadybinių funkcijų paskirstymas bei buvo taupomos mokymo lėšos. 

        Mokykloje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad ženkliai padidėjo dalis bendruomenės narių, 

reiškiančių pozityvų požiūrį į mokyklos veiklą (78%).  Tai lemia ir didesnis narių įsitraukimas 

telkiant  bendruomenę, nes 2019 m. įvyko daugiau nei maksimaliai tikėtasi (3) kokybiškų renginių, 

telkiančių bendruomenę: „Pirmūnų šventė pradinio ugdymo mokiniams“,  „Mokslo metų užbaigimo 

ir 5-10 kl. pirmūnų pagerbimo šventė“,  „Mokslo metų pradžios šventė“, „Pradinių klasių mokslo 

metų užbaigimo šventė“, „Advento popietė“.  

2019 m. buvo siekiama stiprinti mokyklos įvaizdį ir patrauklumą gerinant mikroklimatą. 

Todėl buvo skiriamas didesnis dėmesys mokinių tėvams, įvyko 5 susitikimai – renginiai tėvams: 

tėvų švietimui skirtas seminaras apie daugiakalbystę, kryptingo meninio ugdymo atviros pamokos 

mokinių tėvams, Tėvų dienos (2 kartus), mokyklos organizuotas katalikiškų giesmių festivalis 

„Kalėdų giesmė“, mokyklos ugdymo koncepcijos pristatymas būsimiems 1 ir 5 klasių mokinių 

tėvams. 

 Bendradarbiavimo pagrindu kartu su Vytauto Didžiojo universitetu  organizuota  respublikinė 

konferencija ir forumas: II Respublikinė daugiakalbystės kompetencijų ugdymo 

konferencija „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“ ir II  Respublikinis 

geografijos mokytojų forumas „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“, 

du kartus buvo organizuotos mokinių kūrybinės dirbtuvės su Dainavos mikrorajono darželiais ir dvi   

– su „Rūtelės“ ir „Paparčio“ pradinėmis mokyklomis. 

2019 m. sukurta ir atnaujinta, daugiau nei maksimaliai buvo planuota, mokyklą 

reprezentuojančių priemonių: informaciniai stendai mokyklos foje ir koridoriuose, nusakantys 

mokyklos koncepciją ir ugdymo prioritetus, skrajutės, bloknotai su mokyklos atributika, mobilus 

stendas, reprezentuojantis mokyklos savitas ugdymo kryptis. Taip pat atnaujintas mokyklos 

internetinio puslapio dizainas ir struktūra, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje operatyviai 

skelbiami ugdomosios, netradicinės veiklos renginiai, dalyvavimas tarptautiniuose bei respublikos 



13 

projektuose (vykdomi du tarptautiniai Erasmus+ mobilumo projektai – „English for Social 

Entrepreneurship“ ir „Environmental Green Gate Schools“). To pridėtinę vertę demonstruoja ir tai, 

kad 91% mokytojų teigia, kad  mokykla yra atvira pasauliui: bendruomenės nariai domisi kintančia 

aplinka, reaguoja į pokyčius, mezga socialinius ryšius. 86% mokytojų ir 92% tėvų teigiamai 

vertinama daugiametė partnerystė su vietine Dainavos bendruomene, Dainavos policijos 

komisariatu, Dainavos seniūnija, Kauno vaikų teisių apsaugos skyriumi, kitomis organizacijomis 

bei švietimo įstaigomis (VDU, KTU, Oksfordo universiteto leidykla, Gėtės institutas ir kt.). 97% 

mokytojų džiaugiasi kruopščiai planuojamomis veiklomis su ilgalaikiais partneriais. 

2019 m. mokytojai pradėjo socialinio ir emocinio ugdymo (toliau SEU) programos 

„Paauglystės kryžkelės“ mokymus, kurie bus užbaigti 2020 m. Baigę šiuos mokymus mokytojai 

susipažino su mokymo priemonėmis ir pradėjo vesti SEU pamokas, o pačių suformuotų SEU 

nuostatų mokosi laikytis visa mokyklos bendruomenė. Pradinio ugdymo mokytojai tęsia prevencijos 

ir emocinio ugdymo programą „Antras žingsnis“. 

Mokytojai tobulino profesinės veiklos kompetencijas šiuolaikinių mokymo strategijų taikymo 

ugdyme srityje, dalyvavo mokykloje surengtame seminare „Mokinio mokymosi pažangos 

projektavimas ir stebėjimas. Standartizuoti testai, jų rezultatų analizavimo metodai, rezultatų 

panaudojimo galimybės“. Mokytojų patirties sklaida, kolegialus bendradarbiavimas „mokytojas 

mokytojui“ bus tęsiamas ir 2020 metais. 

Mokykloje kreipiant dėmesį į socialinius emocinius įgūdžius kuriant saugią mokyklos aplinką 

– remiantis rezultatais pagerėjo mokinių savijautos 6 klasės rodiklis, pasiektas minimalus lauktas 

rezultatas mokyklos kaip saugios vertinime  ir stabiliai išlaikyta mokinių, pasirinkusių sveiką 

gyvenseną, procentinė išraiška. Nežymiai nei planuotas minimalus lauktas rezultatas padidėjo 

mokinių, kurie laikosi taisyklių, kai nemato mokytojas skaičius. Patyčių situacija geresnė 4 klasėse 

nei 6 klasėse. 

Mokykloje aktyviai veikia sielovados grupė ir kapelionas, padedantys klasių auklėtojams ir 

mokytojams įgyvendinti Vertybinio ugdymo programą, integruotą į jų organizuojamas veiklas. 

Patvirtintas „Pamokų lankomumo tvarkos aprašas“ taip pat parengta praleistų pamokų 

pateisinimo forma ir patvirtintas „Mokyklos mokinių vidaus tvarkos taisyklių aprašas“. Tikimasi, 

kad šie sprendimai prisidės prie 2020 m. planuojamų saugios mokyklos kūrimo priemonių 

įgyvendinimo ir demokratiškai priimamų susitarimų kūrimo, kurie lemtų ir aukštesnius planuojamus 

rezultatus. 

2019 m. buvo numatyta siekti aukštesnių mokymosi rezultatų įgyvendinant šiuolaikines 

mokymo(si) strategijas. Remiantis rezultatais planuotas tikslo įgyvendinimas vertinamas labai gerai 

(90%), 3-juose vertintų kriterijų pasiektas arba viršijamas maksimalus planuotas rezultatas, viename 

pasiektas didesnis nei minimalus rezultatas. 27% mokytojų  pamokose orientuojasi  į aktyvų 
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mokymąsi, mažėja nepažangių mokinių kiekis, mokymosi kokybė lyginant su praėjusias metais 

pagerėjo 2%, nors ir nepasiekė maksimaliai laukto rezultato. 

Pagerėjo 6 klasių  NMPP testų ir mokymosi pasiekimų rezultatai. Jie aukštesni nei 2018 m. ir  

už Kauno miesto mokyklų rezultatų vidurkį. Netenkina 4 klasių NMPP rezultatai. Šiems mokiniams 

numatytos ir  įgyvendinamos mokymosi ir kt. pagalbos priemonės.  

Neformaliojo švietimo programas mokykloje lanko 468 mokiniai (t.y. 88% visų mokinių), iš 

jų 111 (t.y. 24% nuo visų lankančių neformalaus švietimo programas mokinių) lanko 1-4 kl. Kalbų 

klubą, 133 (t.y. 28% nuo visų lankančių neformalaus švietimo programas mokinių) yra kryptingo 

meninio ugdymo programos dalyviai. Neformaliojo švietimo programas už mokyklos ribų lanko 

295 mokiniai (t.y. 56% visų mokinių), iš jų 158 (t.y. 54% nuo visų lankančių neformalaus švietimo 

programas mokinių) yra sporto programų, 80 (t.y. 27% nuo visų lankančių neformalaus švietimo 

programas mokinių) yra meninio ugdymo programų, 6 (t.y. 2% nuo visų lankančių neformalaus 

švietimo programas mokinių) yra kalbų programų, 9 (t.y. 3% nuo visų lankančių neformalaus 

švietimo programas mokinių) yra istorijos ir pilietiškumo ugdymo programų, 15 (t.y. 5% nuo visų 

lankančių neformalaus švietimo programas mokinių) yra techninės kūrybos programų, 27 (t.y. 9% 

nuo visų lankančių neformalaus švietimo programas mokinių) yra įvairių kitų ugdymo programų 

dalyviai. 

Mokykla džiaugiasi ir mokinių pasiekimais:  

 2019 05 27 Ieva Zubrickaitė (6c) - Kauno miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada 

- I vieta.  

 2019 04 16 Martynas Dirsė (7a) - Respublikinis meninio skaitymo konkursas - II vieta.  

 2019 04 11 Ieva Zubrickaitė (6c) ir  Aistis Malinauskas (8c) - VDU Kauno istorijos 

olimpiada „Pasaulio kauniečiai“- laureatai.  

 2019 03 14 Milena Steponkevičiūtė (8b) - Respublikinis piešinio/idėjos konkursas 

„Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ - nominacija „Už menišką Eko inovaciją“.  

 2019 03 12 Gabija Jasulaitytė (5c) ir Smiltė Rainytė (5c) - Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-9-tų klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kaunas – mano miestas“ II-sis 

finalinis konkurso etapas - III vieta.  

 2019 02 07 Mokyklos aštuntokų komanda: Simona Perminaitė (8b), Martynas Jaudegys 

(8b), Aistis Malinauskas (8c), Rugilė Jankauskaitė (8c), Jokūbas Poškevičius (8c) -  Kauno 

miesto bendrojo ugdymo įstaigų 8-tų klasių mokinių protų-mūšio viktorina „LDK XIII-

XVI a.“, skirta Paryžiaus Taikos konferencijos 100-mečiui atminti – II vieta. 

 2019 02 05 Alvija Kotryna Gustė (6a) -  Kauno miesto 2-12 klasių moksleivių kūrybinio 

dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ pagal Lk 1, 26 – 33  - laureatė.  
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Dėmesys buvo skiriamas mokyklos edukacinių aplinkų gerinimui. Panaudojant Kauno miesto 

savivaldybės mokyklai skirtas biudžeto lėšas bei paramos lėšas, atnaujintos renginių salės bei trijų 

dalykų kabinetų grindys, nupirktos žaliuzės 12-ai pradinių klasių kabinetų, koridoriuose įrengtos 

poilsio zonos 5-8 klasių mokiniams – įsigyti minkštasuoliai, žaidimų rinkiniai. Mokiniai pradėjo 

naudoti daiktų saugojimo spinteles. Užsienio kalbos kabinete, naudojant planšetes bei programinę 

įrangą, įkurta “SmartClass+” anglų ir vokiečių kalbų mokymosi laboratorija.  

  

 

Direktorė                                                              Rima Špakauskaitė-Kučinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


