
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS) 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

1.1. Įstaigos juridinis adresas – Šiaurės pr. 55, LT-49202 Kaunas. 

1.2. Telefono Nr. 8 37 312021 

1.3. El. pašto adresas – mazvydovm@mazvydas.kaunas.lm.lt 

1.4. Interneto svetainė – www.mazvydas.kaunas.lm.lt   

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): 

Išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir krikščioniškomis 

vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo 

gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam 

tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui 

pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: 

Vykdyti priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas. 

2.3  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus, bendrojo 

ugdymo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, 

užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą; 

2.3.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų 

mokiniams; 

2.3.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

2.3.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinančius programų modulius; 

2.3.5. rengia neformaliojo švietimo programas; 

2.3.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) kultūrinį švietimą; 
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2.3.8.vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir 

specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių 

integruotą mokymą; 

2.3.9.  sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai; 

2.3.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą; 

2.3.11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

2.3.12. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo, narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

2.3.13. vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

2.3.14. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

2.3.15. mokyklos valdymą grindžia demokratiniais principais; 

2.3.16. sudaro sąlygas mokiniams ugdyti pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, 

skatina mokinių organizacijų veiklą; 

2.3.17. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 

2.3.18. kuria mokykloje modernią informavimo sistemą; 

2.3.19. kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės židinį; 

2.3.20. kuria mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; 

2.3.21. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, 

mokyklos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti 

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos partneriai; 

2.3.22. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia 

mokyklos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko 

gerove susijusias funkcijas; 

2.3.23. vykdo pagilintą anglų kalbos mokymą. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

3.1. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė. 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai - mokykla įsteigta 1978 m. birželio 28 d. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai: - 

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: - 

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:- 
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V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą  

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

3 7,75 24 0 34,75 0 18 34 2 54 
 

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuos 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 
(galima pridėti atskirą lapą) 
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 
(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje  ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje 

(kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data) 

 
Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Data Kokia įstaiga organizavo Trukmė Pažymėjimo 

nr. ir data 

1 Juzė Grigalienė 2016-02-18 KPKC 6 val. 2016-02-18  

Nr. VB-0291 

2 Juzė Grigalienė 2016-03-18 VDU 6 val. 2016-03-18 

AP Nr. 071 

3 Juzė Grigalienė 2016-05-12 KPKC 8 val. 2016-05-12 

Nr. VB-0718 

4 Juzė Grigalienė 2016-06-14 KPKC 6 val. 2016-06-14 

Nr. GA-0804 

5 Juzė Grigalienė 2016-06-15 Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

8 val. 2016-06-15 

Nr. 8472 

6 Auksė Petruševičienė 2016-01-02 KPKC 6 val. 2016-01-02 

Nr. BA-0331 

7 Auksė Petruševičienė 2016-01-29 Šilalės švietimo pagalbos tarnyba 6 val. 2016-01-29  

Nr. KP-1-12 

8 Auksė Petruševičienė 2016-02-18 KPKC 6 val. 2016-02-18 

Nr. VB-0292 

9 Auksė Petruševičienė 2016-03-09 KPKC 6 val. 2016-03-09  

Nr. LD-0668 

10 Auksė Petruševičienė 2016-04-26 KPKC 6 val. 2016-04-26 

Nr. ZV-0561 

11 Auksė Petruševičienė 2016-06-15 Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

8 val. 2016-06-15 

Nr. 8473 

12 Auksė Petruševičienė 2016-10-26 KPKC 6 val. 2016-10-26 

Nr. RG-01-60 

13 Auksė Petruševičienė 2016-11-02 UAB „Šviesa“ mokymo centras 6 val. 2016-11-02  

Nr. 16-4959 

14 Zita Venckutė  2016-02-24 Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras 

5 val. 2016-02-24  

Nr. V21-254 

15 Zita Venckutė 2016-04-14 KPKC 8 val. 2016-04-14 

Nr. VB-0616 

16 Zita Venckutė 2015-10-06 

2016-05-09 

KPKC 120 val. 2016-05-09 

Nr. VB-0689 

17 Zita Venckutė 2016-11-02 Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centras 

8 val. 2016-11-02 

Nr. 100000720 

18 Zita Venckutė 2016-12-28 

2016-12-29 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 18 val. 2016-12-29 

Nr. (1.18.) V4-

4944 

19 Dalia Šickuvienė 2016-02-18 Šiaulių universitetas 6 val. 2016-02-18 

Nr. Ž-16-0133 

20 Dalia Šickuvienė 2016-02-19 KPKC 6 val. 2016-02-19 

Nr. PA-140 

21 Dalia Šickuvienė 206-03-15 UAB „Šviesa“ mokymo centras 6 val. 2016-03-15 

Nr. 16-1339 

22 Dalia Šickuvienė 2016-06-15 Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centras 

8 val. 2016-06-15 

Nr. 8474 

23 Dalia Šickuvienė 2016-09-30 Ugdymo plėtotės centras 6 val. 2016-10-07 

Nr. V7-

656(1.17) 

Iš viso per 2016 metus 59 darbuotojai išklausė 2373 val. (396 dienos) kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų ir kursų - 1 darbuotojui 40 val. (7 dienos) 
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VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

2 lentelė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, 

Eur 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 219681,01  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Viešųjų paslaugų teikimo programa (Nr.3) 1100,00 Finansavimas  mokinių stovykloms 

1.1.2.  Viešųjų paslaugų teikimo programa (Nr.3) 205,44 Moksleivių pavežėjimas 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa (Nr.4) 

214 327,17 

 

Mokyklos techninio personalo atlyginimai, 

pastato eksploatacinės, salės lubų ir 

santechnikos  remonto išlaidos, ugdymo 

proceso aprūpinimas. Nupirkti 3 vaizdo 

projektoriai , 4 projektorių ekranai, 2 

krepšinio lentos 

1.1.4.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa . Įstaigų pajamų lėšos (spec. 

progr.. Nr. 4s) 

4048,40 Pastato remonto ir  priežiūros išlaidos , 

ugdymo ir ūkinių priemonių  įsigijimas. 

Nupirkti 2 projektoriai  ir 1 universalus 

lazerinis aparatas,  atlikti santechnikos  

remonto darbai . 

2. Valstybės biudžeto lėšos  656151,56  

2.1.  Iš jų (nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

  

2.1.1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa (spec. dotacija minimalios algos 

kėlimui Nr. 4 mm) 

3707,77 Techninio personalo atlyginimo pakėlimas 

iki min. algos dydžio. 

2.1.2. Nacionalinis egzaminų centras 118,72 Lėšos egzaminų vertintojams 

2.1.3. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

(Nr.7) 

652 325,07 Pedagoginių darbuotojų DU ir mokesčiai 

VSDFV, pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos, mokinių aprūpinimas vadovėliais 

ir mokymo priemonėmis, mokinių 

pažintinės veiklos išlaidos, mokinio baldai. 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos   

3.1.     

3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

1975,75 Nupirkta interaktyvioji lenta, 4 vaizdo 

projektoriai, administracijos  kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos. 

6. Parama    

 IŠ VISO: 877808,32  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

4048,40  
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VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
876039,97 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 782582,76 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 597339,43 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 185243,33 

2.2. Prekės ir paslaugos  91857,21 

2.2.1.1.1.1. Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)  

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 100 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1079,23 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai  

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 34973,36 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 5414,55 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1317,92 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių 

išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 
38343,62 

 

  Šildymas 25516,57 

  Elektros energija 9982,19 

  Vanduo 303,75 

  Šiukšlių išvežimas 2541,11 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 

10628,53 

 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 1600 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 1600 

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto  

3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

876039,97 
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VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti nuo kada), 

įsigytas, perleistas) 
1 2 3 4 5 

1. Stadionas 1 2660,17 Valdomas nuo2016-12-01 

2. Interaktyvioji lenta 1 1143,45 Valdomas nuo2016-06-01 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorius 16945,86  

2 Pavaduotoja ugdymui  Auksė Petruševičienė 14345,00  

3 Pavaduotoja ugdymui Zita Venckutė 12430,58  

4 Pavaduotoja ugdymui Dalia Šickuvienė 14263,84  

 IŠ VISO: 57985,28  

  

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

 

Direktorė Juzė Grigalienė, paskyrimo data 2001 m. spalio 10 d. 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 

 

Aukštasis išsilavinimas, Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo Universitetas, 

matematikos specialybė, matematiko, matematikos dėstytojo kvalifikacija, 1970 m. (LR švietimo ir 

mokslo ministro 2002-04-26 įsakymu Nr.754 laikomos lygiavertėmis kvalifikacijoms, įgyjamoms 

baigus universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas).  

Turima II vadybinė ir matematikos mokytojo eksperto kvalifikacijos kategorija.  

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – metinis darbo užmokestis 16945,86 

eurų.  

 

Kitų išmokų nėra. 
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XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

 

XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai) 

 

2016-03-23 Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, vyr. 

specialistė Vera Vasiljeva, KPKC direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė ir PPT direktorė  

Raimunda Žiulytė vykdė patikrą dėl mokinių pasiekimų gerinimo. 

Išvados: Iki 2016 m. balandžio 6 d. pateikti švietimo skyriui mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planą. 

Nurodymas įvykdytas 2016-03-30. 

2016-06-17 Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atliko projekto „Kauno 

Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šiaurės pr. 55, atnaujinimas“ planinę patikrą 

vietoje. 

Išvados: Įstaigos teisinė forma ir veiklos pobūdis nepakito, projekto dokumentai saugojami 

tinkamai, už produkto rodiklį atsiskaityta su paskutine ataskaita, esminių turto sugadinimo požymių 

nenustatyta, turtas yra apdraustas , nuolatinis aiškinamasis stendas yra įrengtas ir saugojamas 

tinkamai. Projekto vykdytojas įgyvendino ankstesnės patikros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas 

ir nurodymus. 

2016-09-12 Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva atliko mokyklos 

pasirengimo mokinių ugdymo procesui patikrą. 

Išvados: Mokykla ugdymo procesui pasirengusi: klasės sukomplektuotos, tvarkaraštis 

sudarytas vadovaujantis teisės aktais. Informacija skelbiama mokyklos svetainėje, mokinių 

pasiekimų gerinimo planai patvirtinti. 

2016-10-17 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento visuomenės saugos kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Žydrūnė 

Viselgaitė ir Dalia Slavinskienė atliko periodinę mokyklos patalpų kontrolę. Patikrinimo aktas 

2016-11-17 Nr. PA2-1565 (17.15.2.2.12). 
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Išvados: Informacinių technologijų kabinete neišlaikomi atstumai tarp monitorių, 

technologijų kabinete grindų danga su siaurais tarpais, 121 ir mergaičių technologijų kabinete 

pirmos pagalbos rinkiniai nepilnai sukomplektuoti. Nurodymas: trūkumus pašalinti iki  2017-02-17. 

Nurodyti trūkumai pašalinti 2016-12-01.  

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai x  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 
(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
                                          

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

 
6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti 

rezultatai (uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1. Tobulinant tradicines ir diegiant 

naujas švietimo ir bendradarbiavimo 

formas, panaudojant 2% gyventojų 

paramos lėšas, pasiekti, kad 40% 

tėvų bent kartą per metus aktyviai 

dalyvautų mokyklos veikloje.  

Minimalus lauktas rezultatas: 

 Įgyvendintas „Bendradarbiavimo su 

tėvais“ 2016 m. planas. 

Maksimalus lauktas rezultatas: 

40% tėvų bent kartą per metus 

aktyviai dalyvavo mokyklos 

veikloje. 

Parengtas  sėkmės istorijų, kuriose 

tėvas – aktyvus renginio dalyvis, 

aplankas. 

 

 

 

1. Parengta ir pristatyta bendruomenei  „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais programa 2016-2018 m.“ 

2. 87%  3-8 klasių mokinių parašė bei 62% jų įgyvendino 

mokinio ugdymosi pažangos planus, kuriuose tėvai 

įsipareigojo teikti mokymosi pagalbą savo vaikams. 

3. Organizuota tėvų ir mokytojų diskusija „Kaip galiu 

padėti savo vaikui mokykloje“ išryškino teigiamą tėvų 

požiūrį į bendradarbiavimą su mokykla bei tobulintinas 

sritis. 

4. Organizuoti tėvų susirinkimai: visuotinis susirinkimas, 

3 teminiai susirinkimai, 3 tėvų dienos (individualūs 

mokytojų – tėvų pokalbiai), 17 susirinkimų klasėse. 

5. Vyko mokytojų tarybos posėdis „Individualių pokalbių 

mokytojas – mokinys – tėvas įtaka mokinių asmeninei 

pažangai“. 

6. Kelta mokytojų kvalifikacija seminaruose bendravimo 

su šeima klausimais. 

Vidaus įsivertinimas atskleidė, kad 88% tėvų mano, jog 

turi pakankamai galimybių dalyvauti, o 40% 1-4 klasių 

mokinių tėvų aktyviai dalyvavo mokyklos veikloje. 

Rengiamas sėkmės istorijų, kuriose tėvai – aktyvūs 

renginio dalyviai, aplankas.  

Komentaras: pasiekti realūs rezultatai vertinami gerai. 

Nepavyko suburti aktyvių tėvų klubo, bei į aktyvią veiklą 

įtraukti 5-8 klasių mokinių tėvų. 
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2. 80% mokytojų patobulins 

kūrybiško ugdymo procesą per 

kultūrinę-pilietinę veiklą, 

dalindamiesi patirtimi su socialiniais 

partneriais, naudojant ESF, 

specialiųjų programų bei  gyventojų 

paramos 2% lėšas. 

Minimalus lauktas rezultatas: 

Atlikta pokyčių analizė parodys, kad 

dalis mokytojų kuria ir įgyvendina 

kultūrinius-pilietinius projektus, 

taikydami kūrybiško mokymo(si) 

metodus.   

Maksimalus lauktas rezultatas: 

80 % mokytojų ugdymo procese 

sistemingai taikys  kūrybiško 

mokymo(si) metodus, kurdami ir 

įgyvendindami kultūrinius-pilietinius 

projektus. 50 % mokinių suvoks ir 

sąmoningai ugdys savo kultūrinę-

pilietinę tapatybę.   

 

 

 

Atliktas tyrimas „Kultūrinės-pilietinės mokinių ir 

mokytojų tapatybės lygmuo ir jos ugdymo metodikos 

įvairovė“, analizė pristatyta mokytojų tarybos posėdyje 

2016-03-14. Tyrimas parodė, kad 80% mokytojų ugdymo 

procese sistemingai taiko  kūrybiško mokymo(si) 

metodus. 

2. Mokykloje organizuota Kauno miesto mokytojų ir 

mokinių konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“, skirta 

Tarptautinei Gimtosios kalbos dienai (2016-02-17). 

3. Mokykla vykdė daug kultūrinės-pilietinės krypties 

projektų, jų aprašus pateikė LMNŠC konkursui 

„Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“ ir buvo 

apdovanota už originalią neformaliojo vaikų švietimo 

pilietinę veiklą. 

4. „Idėjų mugėje“ 2016-06-02 buvo pristatyta 20-ties 

inovatyvių projektų rezultatai („Giminės relikvija“, 

„Biblioteka – vartai į pasaulį“, „Animacija – vaikų ir 

jaunimo kūrybingumo ugdymui“, „Kauno gatvės ir jų 

istorija“ ir kt.). 

5. Mokykla teikė paraiškas ir yra atrinkta 2017 m. 

dalyvauti LR ŠMM edukaciniuose projektuose „Kino 

klubas“ ir „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

(www.lmnsc.lt) . 

6. Parengtas ir išleistas kultūrinę-pilietinę tapatybę 

ugdantis leidinys „Broliai, seserys – Mažvydiečiai“. 

Komentaras: pasiekti realūs rezultatai  atitinka 

maksimalius planuotus rezultatus. 

3.Pasiekti, kad 78 % 5-6 klasių 

mokinių mokykloje jaustųsi gerai, 

vykdant socialinę ir 

prevencinę veiklą, skatinant pozityvų 

vaikų bendravimą, bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

su mokinių tėvais, panaudojant 

gyventojų paramos 2% ir valstybinių 

funkcijų programų lėšas 

Minimalus lauktas rezultatas: 

72 % 5-6 (2015-2016 m. m.), 6-7 

(2016-2017 m. m.) klasių mokinių 

mokykloje jausis gerai. 

Maksimalus lauktas rezultatas: 

78 % 5-6 (2015-2016 m. m.), 6-7 

(2016-2017 m. m.) klasių mokinių 

mokykloje jausis gerai. 

88,4 %  5-6 (2015-2016 m. m.), 6-7 (2016-2017 m. m.) 

klasių mokinių mokykloje jaučiasi gerai. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatai: Tikslas 

sėkmingai įgyvendintas. 88,4%  5-6 (2015-2016 m. m.), 6-

7 (2016-2017 m. m.) klasių mokinių mokykloje jaučiasi 

saugūs. Pasiekti realūs rezultatai  viršija maksimalius 

planuotus rezultatus. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos 

planas) 

2015 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 530 mokinių. 2016 m. rugsėjo 1 d. - 508 mokiniai. 

Mokinių skaičius sumažėjo 22 mokiniais, tai sudaro 4,2 %. Sumažėjimo skaičius atsirado dėl 8 

klasių mokinių išvykimo mokytis į gimnazijas bei į kitas mokymo įstaigas ir dėl 9 klasės 

nekomplektavimo. 

 

http://www.lmnsc.lt/
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15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl. (įstaigos veiklos planas) 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse 2015/2016 m. m. ir 2016/2017 m. m.: 

 

Mokslo metai 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse 

1 - 4 5 - 8 9 - 10 11 - 12 

2015/2016 20,8 20,3 18,5 - 

2016/2017 21,5 23,6 17,0 - 

 

Vidutinis mokinių skaičius 1-4 klasėse ir 5-8 klasėse yra didesnis negu 2015/2016 mokslo 

metais, tačiau dar nepakankamas dėl mokinių išėjimo mokytis į kitas mokyklas ir dėl šeimų 

gyvenamosios vietos pakeitimo.  

Ryškus 9-10 klasių mokinių tendencingas mažėjimas, todėl mokykla 2017 m. rugsėjo 1 d. 

reorganizuojama į progimnaziją.  

15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys) 

7 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) 

kl. 

11-12 (III-

IV) kl. 
1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) 

kl. 

11-12 

(III-IV) kl. 

151 132 9 0 86 104 8 0 
 

15.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės) 

8 lentelė 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 
Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 mokiniui 
Praleista iš viso pamokų 

be pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 1 mokiniui 

1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 1-4 kl. 5-10 kl. 

11-12 

kl. 

10199 19215 0 41,13 73,9 0 199 3883 0 0,8 14,9 0 

 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos 8 

Rizikos grupės mokinių skaičius 5 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 3 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 0 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 53 
 

15.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa) 

10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 
Laikiusiųjų egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų egzaminą 

mokinių dalis 

Išlaikiusių nuo 36 iki 

100 balų dalis 

Lietuvių k.  0     

Matematika 0     

Anglų k. 
 

0     

Istorija 0     
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11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis 0 

Kartojančių kursą mokinių dalis 0 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis 2 arba 0,4 % 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 21 arba100 % 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 0 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 

12 lentelė 

Būrelių skaičius Panaudojamos valandos Nepanaudojamos valandos 
Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius ir dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus 

21 45 0 408 (79 %) 
 

 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

503 119 610 264 68 7 

 

15.9. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas) 

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Šiaurės pr. 55, Kaunas 6196,09 m² Pastatas atnaujintas 
(Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis 

projektas)  
 

Žemės panaudos sutartis yra. Atnaujinta 2016 m. lapkričio 11 d. Nr.8SUN-77 (14.8.53.) 

Registro centre užregistruota 2016-11-28. 

Higienos pasas yra. Išduotas 2012-10-01 be termino. 

Energetinis auditas, techninis ir investicinis projektai yra. 

 

15.10. Projektinė veikla  

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

15 lentelė 

 

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 
1 2 3 

- - - 

 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

- - - - 

Iš viso:    
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15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

Eil. 

Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Projekto vykdymo 

partneriai ir atsakingas 

mokykloje asmuo 

Projekto tikslas ir rezultatai 

1. „Giminės medis - 

2016“ 
Tautinės kultūros centras 

(atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis 

savo šeimos, bendruomenės, valstybės 

praeitimi, saugoti tautos tapatumą, 

didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, 

lavinti meninius, kūrybinius gebėjimus. 
2. „Sveikatiada“ Sveikatos apsaugos 

ministerija, Švietimo ir 

mokslo ministerija 

(atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dalia 

Šickuvienė) 

Projektu siekiama formuoti sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais 

pagrįstą kultūrą. 

3. „Mes – Mažvydiečiai“ Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, 

Tauragės ir Raseinių 

(Nemakščių) M.Mažvydo 

vardo mokyklos (atsakinga 

mokyklos direktorė Juzė 

Grigalienė) 

Respublikinis mokyklų draugystės ir 

bendradarbiavimo projektas. 

4. „Tyrėjų naktis“ Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjunga, Kauno 

technologijos universitetas, 

finansuoja ES (atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Tikslas – didinti mokslininkų pripažinimą 

visuomenėje ir sudaryti galimybę iš arti 

susipažinti su jų darbais ir pasiekimais. 

5. „Biblioteka – vartai į 

pasaulį“ 
Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras (atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Tikslas – aktyvinti bendradarbiavimą su 

bibliotekomis, skatinti mokinių 

susidomėjimą skaitymu, priartinti vaikus 

prie knygos, skaitymo ir bibliotekos. 

6. „Animacinio kino 

pamokos vaikų ir 

jaunimo kūrybiškumo 

ugdymui“ 

VšĮ „Animacijos studija“ 

(atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Tikslai – mokinių kūrybiškumo ugdymas, 

individualių vaiko kūrybinių galių 

atskleidimas, animacinės kinematografijos 

populiarinimas, ugdymas karjerai. 
7. „Knyga mūsų 

pasaulyje“ 
Kauno miesto bendrojo 

lavinimo mokyklos 

(atsakinga direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Tikslai – populiarinti knygų skaitymą, - 

aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtiną 

bruožą; ugdyti kūrybišką kultūros vertybių 

supratimą; ugdyti gebėjimą kurti, atradimų 

ir interpretacijos džiaugsmą. 
8. „Laisvės pavasaris 

2016“ 
Eigulių seniūnija (atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Auksė 

Petruševičienė) 

Tikslas – aktyvinti mokyklos ir 

mikrorajono bendruomenės narių 

bendradarbiavimą, siekiant veiklos plane 

numatytų pilietinės-kultūrinės tapatybės 

ugdymo tikslų (projektas laimėjo LMNŠC 

konkurse „Pilietiškumo ugdymo sėkmės 

istorija“). 
9. „Tavo žvilgsnis 2016“ Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondas (atsakinga mokytoja 

Irena Kaklauskienė) 

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, 

integruojant užsienio kalbas, gimtąją kalbą 

ir dailę.  
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XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

Mokyklos veiklos rezultatai tam tikra dalimi priklauso ir nuo finansavimo. 

Vertinant finansavimo sumų pokytį per 2014- 2016  metus, didžiausias finansavimas 

įstaigai buvo skirtas 2014 m. 1 051 732,05 EUR, 2015 metais įstaigai buvo skirta 905 521,15 EUR. 

ir mažiausias finansavimas skirtas 2016 metais – 875 713,85 EUR. 

Stebimas gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimo Įstaigai mažėjimas 

kiekvienais metais: 

2014 m. - 3326,16 EUR; 

2015 m. - 2210,00 EUR. 

2016 m. – 1975,75 EUR. 

Įstaigos surinktos pajamos iš pagrindinės veiklos didžiausios buvo 2015 metais – 3759,96 

EUR, mažiausios 2016 metais – 3707,77 EUR. 2014 m. surinkta –3752,07 EUR. 

Mokykloje stebimi pozityvūs pokyčiai formaliajame ir neformaliajame ugdyme, nors 

mokinių ir klasių komplektų skaičius tendencingai mažėja.  

Mokinių ir klasių komplektų skaičiaus pokytis 

 

 

Metai 

 

Mokinių skaičius iš viso 

 

Klasių komplektų skaičius iš 

viso 

2014-09-01 573 27 

2015-09-01 530 26 

2016-09-01 508 23 

 

Kadangi mokykla palaipsniui persitvarko į progimnazija, tai atitinkamai mokinių ir klasių 

komplektai po truputį kasmet mažėja. 

2016 m. 2 klasių diagnostinių testų vidutiniškai surinktų taškų dalis (procentais): 

Matematika – 88,9 % 

Skaitymas – 79,3 % 

Rašymas (1 dalis) – 92,5 % 

Rašymas (2 dalis) – 77,6 % 

Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas su mūsų mokyklos 

antrokų pasiekimais (1 priedas). 

Stebimi pozityvūs mokyklos rezultatai. 
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IV klasių standartizuotų testų rezultatai (surinktų taškų procentinė dalis): 

 

           2014 m.                 2015 m.                                   2016 m. 
Matematika – 69,1 %        Matematika – 56,9 %                   Matematika – 73,5 % 

Skaitymas – 63,0 %        Skaitymas – 66,8 %                      Skaitymas   -  74,7 % 

Rašymas – 60,4 %        Rašymas – 73,9 %                        Rašymas     - 70,9 % 

           Pasaulio pažinimas – 63,5 %        Pasaulio pažinimas – 72,0 % 

 

Ryškūs pozityvūs rezultatų pokyčiai. 

Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas su mūsų mokyklos 

ketvirtokų pasiekimais 2015 metų (2 priedas) ir 2016 metų (3 priedas).  

 

2016 metais taikėme standartizuotus testus ir 6 klasėse. 

VI klasių standartizuotų testų rezultatai (surinktų taškų procentinė dalis): 

 

Matematika -57,9 % 

Skaitymas  - 55,7 % 

Rašymas  - 71,6 % 

 

Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas su mūsų mokyklos šeštokų 

pasiekimais (4 priedas). 

Mūsų mokyklos pasiekimai ženkliai geresni. 

 

VIII  klasių standartizuotų testų rezultatai (surinktų taškų procentinė dalis): 

 

           2014 m.                 2015 m.                                   2016 m. 
Matematika – 64,9 %       Matematika – 65,1 %                   Matematika – 70,8 % 

Skaitymas – 59,2 %       Skaitymas – 71,4 %                      Skaitymas   -  69,9 % 

Rašymas – 64,2 %       Rašymas – 62,8 %                        Rašymas     - 73,8 % 

Istorija    - 57,2 %                    Gamtos mokslai – 60,3 %            Gamtos mokslai – 59,2 % 

        Socialiniai mokslai – 56,0 %       Socialiniai mokslai – 55,6% 

 

Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas su mūsų mokyklos 

aštuntokų pasiekimais 2014 metų (5 priedas), 2015 metų (6 priedas), 2016 metų (7 priedas). 

Palyginus  miesto pagrindinių mokyklų ir mokyklų – daugiafunkcių centrų trijų metų 

rezultatus pagal apibendrintus pagrindinio ugdymo programos I dalies (8 klasė) baigimo 

rodiklius mūsų mokykla yra II vietoje. (8 priedas) 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų kokybės rezultatų palyginimas (10 kl.) 

 

Mokslo metai, mokinių 

skaičius 

Lietuvių kalba ir literatūra 

(kokybė procentais) 

Matematika 

(kokybė procentais) 

2013-2014 m. m. (17 mok.) 0 % 11,8 % 

2014-2015 m. m. (21 mok.) 52,6 % 47,4 % 

2015-2016 m. m. (19 mok.) 42,8 % 52,4 % 

Stebimi PUPP pasiekimų pozityvūs pokyčiai. 
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Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys): 

 

Metai Būrelių 

skaičius 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos 

būreliuose, skaičius ir dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus 

2014 23 55 - 364 (62%) 

2015 22 50 - 340 (64 %) 

2016 21 45 - 408 (79 %) 

 

Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys):  

 

Metai 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusi

ų skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

2014 309 45 389 125 38 4 

2015 302 71 538 163 73 22 

2016 503 119 610 264 68 7 

 

Stebima, kad didėjant pasiūlai, aktyvesnis mokinių dalyvavimas olimpiadose bei 

konkursuose ir didesnis nugalėtojų mieste ir šalyje skaičius. 

 

 

Mokytojų pasiekimai ir laimėjimai ((193+129 direktorės) 322 padėkos) 
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Mokinių pasiekimai ir laimėjimai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti projektai: 
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XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

17.1.  Kaune  

1. Asociacija „Kauno Muravos bendruomenės centras“ 

2. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ 

3. Kauno m. savivaldybės Eigulių seniūnija 

4. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas 

5. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

6. VšĮ „Animacijos studija“ 

7. VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras 

8. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

9. Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė 

10. Vytauto Didžiojo universitetas 

11. Lopšelis – darželis „Mažylis“ 

12. Kauno technikos profesinio mokymo centras 

 

17.2. Lietuvoje  

1. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 

2. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija 

3. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija 

4. Raseinių raj. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija 

5. VšĮ „Animacijos studija“ (Vilniuje) 

6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

7. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 

8. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos 

 

17.3. Užsienyje  

- 

XVIII SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos 

skyriuose) 

 

Vykdant pastato renovavimą, išsprendėme mokyklos temperatūros režimo problemas, 

pagerinome apšvietimą, sudarytos sąlygos neįgaliesiems integruotis, tačiau nepakanka lėšų 

naujiems higienos normų reikalavimams įgyvendinti (nupirkti visiems kabinetams žaliuzes).  

Per 2016 metus sukurta jaukesnė vidaus aplinka: 2 kabinetų pakeistos grindų dangos, 

pilnai išremontuoti kiti 2 kabinetai, beveik visų mokymo kabinetų atnaujinti baldai, tačiau tebelieka 

pastato lubų, kabinetų durų ir tualetų dalinio remonto (įmontuojant klozetus) problema. 

Būtina mokyklos stadiono renovacija. Tuo tikslu rengiamas projektas.  
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XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

  17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 

1 2 3 4 

FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,05 1,05 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 

(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 

vykdyti sutartys)/trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,05 1,04 

Įsiskolinimo 

koeficientas 

mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ 

turtas, iš viso 

0,04 0,04 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai/ 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

0,04 0,03 

SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI 

1 2 3 4 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos/pajamos x 100 100 100 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina/pajamos už suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

  

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos)/(veiklos sąnaudos + suteiktų 

paslaugų, parduotų prekių savikaina) 

1 1 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, 

tūkst. Eur 

pajamos/darbuotojų skaičius 10,0 10,2 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo 

koeficientas 

pajamos/(trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 

295,31 244,48 

VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios sąnaudos/ 

darbuotojų skaičius 

8,7 8,8 

Gautinų ir mokėtinų 

sumų (ilgiau nei vieni 

metai) santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos/ 

ilgalaikiai įsipareigojimai 

  

Gautinų ir mokėtinų 

sumų (iki vienų metų) 

santykis, koef. 

 

per vienus metus gautinos sumos/ 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1 1 
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Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

lygio vadovui, žm.  

darbuotojų skaičius/aukščiausiojo lygio 

vadovų (pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. 

vadovai) skaičius 

6 6 

 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________              Juzė Grigalienė 
(parašas)                (vardas ir pavardė) 

 


