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KAUNO R. GIRININKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  ROKŲ SKYRIUS  
 

2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA                             
     
 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 
 

• Mokyklos veiklos pokyčiai, įgyvendinant mokyklos metų veiklos planą  
Mokyklos bendruomenės vertybės yra tradicijų puoselėjimas. 2015 m. mokykla skyrė didelį dėmesį tėvų įtraukimui į ugdymo procesą, mokinių 
saviraiškai, užimtumui. 
Veiklos planas parengtas, vadovaujantis 2015-2017 m. mokyklos veiklos strategija, veiklos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analize, 
vidaus įsivertinimo išvadomis. 
 Tėvai laiku informuojami apie mokinių ugdymosi pasiekimus, konsultuojama. Kaip padėti vaikui šalinti nesėkmių priežastis. 

Mokyklos bendruomenė puoselėja savas tradicijas, įamžina savo mokyklos istoriją. Mokyklos kolektyvas įamžintas Kauno rajono 60-ties 
metų jubiliejaus metraštyje. 

 Mokykla vykdo tarptautinę smurto ir patyčių prevencijos programą „Antras žingsnis“. Tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei 
stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti 
konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.  

 
• Mokyklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos veiklos sritys pagal veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus 

(mokyklos veiklos įsivertinimo veiksmingumas ir poveikis mokyklos veiklai) 
Mokyklos veiklos įsivertinimas yra atliekamas kasmet. Įsivertinimo metu mokyklos pedagogai bei administracija stebi vykstančius ir įvykusius 
pokyčius tiek ugdymo, tiek ūkinės veiklos srityje. Įsivertinimo rezultatai suteikia galimybę įvertinti esamas bei galimas mokyklos veiklos 
perspektyvas. 
 
Veiklos kokybės įsivertinimo išvados 
 

Didžiausi privalumai Didžiausi trūkumai Tobulinti pasirinkti 
mokyklos veiklos aspektai 

1.1.5. Mokyklos atvirumas, 
svetingumas 

1.1.4. Bendri santykiai 1.1.4. Bendri santykiai 

1.3.3. Aplinkos jaukumas 2.4.2. Socialinė pagalba 2.4.2. Socialinė pagalba 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi 
mokiniais politika 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 
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• Savivaldos institucijų įtaka mokyklos veiklos pokyčiams 
Mokyklos taryba sprendė aktualius mokyklai klausimus: aprobavo mokyklos 2012-2015 m. strateginį planą, 2015 m. veiklos programą, mokyklos 

finansines ataskaitas, sąmatų projektus, priėmė sprendimus dėl finansinės paramos mokyklai naudojimo, mokyklos remonto, dalyvavimo 

projektuose. Teikia siūlymus, kaip gerinti mokyklos darbo organizavimą. Mokinių taryba inicijuoja ir organizuoja neformaliojo švietimo veiklos 

renginius, akcijas, projektus, teikia siūlymus, kaip pagerinti mokyklos laisvalaikio organizavimą, užtikrina mokinių budėjimą mokykloje pertraukų 

ir renginių metu.  

 
• Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais rezultatyvumas 
Mokyklos veiklos rezultatai pagrįsti glaudžiu bendradarbiavimu su daugeliu įstaigų, organizacijų ir socialinių partnerių: ŽŪB „Minkuva,“ UAB 

„Želdynėlis“, „9 Vėjai“, UAB „Technogaja“, “Želdinta“, “Šaltupys“. Bendradarbiaujame su Kauno rajono Rokų seniūnija, biblioteka, Garliavos 

Jonučių progimnazija, Panevėžiuko pagrindine mokykla, Garliavos  A. Mitkaus pagrindine mokykla, Kauno rajono sporto mokykla. Vyksta 

sportiniai renginiai ir sportinė veikla. Kitos įstaigos: VDU Socialinių mokslų fakultetas ; ŠU – studentų praktika mokykloje; Kauno apskrities VPK 

Kauno rajono policijos komisariato viešosios policijos prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovada. 

 
• Geroji patirtis, kuria galėtumėte pasidalinti (mokytojai, mokiniai, savivaldos institucijos, vadyba ir kt. ) 

 
Kadangi baigėme projektą mokyklos aikštyno įrengimui „Rokų seniūnijos gyventojų bendruomenės ir sportinės veiklos sąlygų gerinimas“, Rokų 

kaimo bendruomenė gali naudotis mokyklos teritorijoje esančiais sporto aikštynais (organizuoti renginius, varžybas, bendruomenės susitikimus, 

tradicines dienas ir kt.). Mokyklos teritoriją aptvėrus tvora, mokiniams pagerėjo saugumo sąlygos. Stebima: vaiko gėrovės komisijos veiklos 

efektyvumas; mokyklos struktūros vaidmuo ugdymo kokybės kaitai; geroji patirtis darbo su mokiniais, turinčiais elgesio sutrikimų.  

 
• Aktualiausios problemos 

1.Mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimas. 

2.Negalime įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės nutarimo dėl mokinių priėmimo į pirmą klasę pagal paskirtas teritorijas. 

3.Patalpų stoka.  
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II. DARBUOTOJAI 
   1.1. Administracija 
 

Vadovo 
pareigybė 

 
Vardas, pavardė 

Etato 
užimtumas 

Vadybinė 
kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis 
stažas 

Direktorius Gintaras Ringys 1,0 III 25 
 
 

1.2. Mokytojai ir kiti darbuotojai 
 

  
Nustatytas nepedagoginių darbuotojų etatinių pareigybių skaičius / darbuotojų skaičius 6,5/ 11/ 
Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 10 
Iš jų:  
mokytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose 7 
Mokytojų, dirbančių nepagrindinėse pareigose 3 
Atestuotų mokytojų skaičius: 9   
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją - 
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 2 
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 6 
Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius  
 Specialistų skaičius Etatų skaičius 
Pagalbos mokiniui specialistų skaičius iš viso, iš jų: 1 0,75 
logopedai   
psichologai   
socialiniai pedagogai   
specialieji pedagogai   
sveikatos priežiūros specialistai   
mokytojo padėjėjai   
Bibliotekininkų skaičius    
*Pedagoginių darbuotojų amžius:  
iki 30 metų  
nuo 31 iki 60 metų 10 
nuo 61 iki 65 metų  
nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus)  
mokykloje dirbančių mokytojų amžiaus vidurkis 48,45 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 
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1.3. Mokytojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas 
 

Per kalendorinius metus atestuota 
mokytojų (įgyta kategorija) 

Iš viso per 
kalendorinius 

metus aplankytų 
seminarų 
skaičius  

Tenka vienam 
mokytojui 

Skirta (iš viso) 
lėšų pedagoginių 

darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimui 

Išnaudota lėšų 
kvalifikacijos 
tobulinimui (iš 

viso) 

Nepanaudota lėšų 
kvalifikacijos 
tobulinimui  

(iš viso) 

Vyr.mokyt.  Metodininkai Ekspertai      
 - -          24       3,42 1045 ,00    994,00 51,00 
 

III. MOKINIAI 
 

2. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ 
SKAIČIUS  
 

 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 
ugdymo grupė 

1-4  
klasės 

5-8  
klasės 

9-10 
klasės 

11-12 
klasės 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų skaičius         1         1      3     
Mokinių/vaikų skaičius          17        16     37     
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
 
3. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE 
 

Klasė 
Komplektas  

Mokinių 
skaičius 

Mokosi mokinių iki 
18 metų 

    
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
4. MOKINIŲ KAITA  
 

 
 

Atvyko į mokyklą (nuo 09-02 
iki 05-31) per mokslo metus 

Išvyko iš mokyklos (nuo 09-02 
iki 05-31) per mokslo metus  

Iš jų 
Grįžo iš užsienio Išvyko į užsienį 

           1            1         1 
Atvykimo/išvykimo iš 
mokyklos priežastys 

Mokyklos keitimas Išvyko į užsienį   

*Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys    
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5. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS  
 

 Socialiai remtinų 
mokinių skaičius 

% Specialiųjų 
poreikių mokinių 

skaičius 

% Mokinių, turinčių kalbos 
ir komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

% Psichologinę pagalbą 
gaunančių mokinių 

skaičius 

% 

Mokykloje       7 23.3       2 6.7          17 56.6     -  
Darželyje       1 3.0            19 57,6   

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
6. MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 
 

 
 

Pavežamų 
mokinių 
skaičius 
(iš viso) 

Turimų 
mokyklinių 

arba 
„geltonųjų“ 

autobusų 
skaičius 

Pavežamų viešuoju 
visuomeniniu transportu skaič. 

Pavežamų 
mokykliniais ir 
„geltonaisiais“ 

autobusais 
skaičius 

Pavežamų 
privačiu 

transportu 
(tėvų, globėjų) 
vaikų skaičius 

Vieno 
mokinio 

vežiojimo 
kaina per 
mėnesį 

Bendra visų 
mokinių 

vežiojimo 
kaina (iš viso) 

per mėnesį 

Pavežamų 
mokinių 
dalis (%) Autobusais 

reguliariais 
reisais 

Maršrutiniais 
taksi reguliariais 

reisais 

Mokykloje 15     1      15 -   50 
Darželyje  5    5    15,15 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
 
 
 
7. MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS 
 
 Mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą, skaičius 
Nemokamai maitinamų 

mokinių dalis (%) 
Mokykloje            7 23,3 
Darželyje         1 3,0 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

8. MOKINIŲ PAŽANGUMAS 
 
Klasių koncentras Mokinių 

skaičius 
Pažangumas Mokosi labai 

gerai  
(9-10 balų) 

Mokosi 
nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 
pažymiais mokinių skaičius 

Kartojančių 
kursą mokinių 

skaičius 
1-4 37 100 10 -          - - 
5-8        
9-10       

11-12       
Iš viso       

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys    
 
 
9. MOKINIŲ LANKOMUMAS   
 

Klasių 
koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista 
pamokų 

Praleistų nepateisintų 
pamokų skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų 
skaičius tenkantis vienam mokiniui 

per mokslo metus 
1-4 37 879 115 23,75 
5-8      
9-10     

11-12     
Iš viso     

*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys    
 
 
 
 
 
10. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS 
 
 Kalbų pasirinkimas (+, - )  
 I kalba (nurodyti skaičių) II kalba (nurodyti skaičių) 
Anglų kalba              20  
Vokiečių kalba   
Rusų kalba   
Prancūzų kalba   
Kitos kalbos (išvardinti)   
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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11. MOKINIŲ IR ĮVAIRIOS ĮRANGOS SANTYKIS 
 
 Visų veikiančių mokykloje 

kompiuterių skaičius  
Santykis (mokinių 
skaičius prie vieno 

kompiuterio) 

Interaktyvių  
lentų 

Santykis (mokinių 
skaičius prie vienos 

lentos) 

Daugialypės 
terpės 

projektorių 

Santykis (mokinių 
skaičius prie vieno 

projektoriaus 
Stacionarių Nešiojamų      

Mokykloje 6 5 2.6  1   30 2 15 
Mokyklos 
skyriuje 

- - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
*Skaičiuoti nuo visos mokykloje esančios veikiančios įrangos 
 
 
12. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 
 
12.1.Mokykloje vykdomas neformalusis švietimas  

 
Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso        6 
Iš viso panaudota valandų      6 
Mokyklos neformaliojo švietimo užsiėmimus lankančių mokinių skaičius     28 
Mokyklos neformaliojo švietimo užsiėmimus lankančių mokinių procentas nuo 
besimokančių mokykloje mokinių (%) 

93,33 

Mokinių, užsiimančių bent viena neformaliojo vaikų švietimo veikla, skaičius 20 
Mokinių, neužsiimančių visiškai jokia neformaliojo vaikų švietimo veikla, skaičius 2 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
 
 
 
12.2. Neformaliojo švietimo kryptys 
 

Kryptys Mokinių skaičius, lankantis atskirų krypčių būrelius  Iš viso 
1-4  

(su skyriumi) 
5-8 9-10 11-12 

Muzika      12     
Dailė           
Choreografija, šokis      15     
Teatras, drama     10     
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Kūryba      
Sportas     18     
Sveika gyvensena      
Techninė kūryba      
Turizmas ir kraštotyra      
Gamta, ekologija      
Informacinės technologijos      
Etnokultūra      
Kalbos      
Mokslas      
Konfesinė      
Karinė      
Kita (nurodyti kokia)      

Iš viso:       55     
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
 
 
12.3. Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos  
 
Eil. 
Nr. 

Organizacijos pavadinimas Narių skaičius 

   
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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 12.4. Neformalusis švietimas už mokyklos ribų 

 
 

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių 
mokinių skaičius  

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir 
lankančių neformaliojo švietimo 
įstaigas Kauno mieste (ar kituose 

miestuose), skaičius 
Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 
Dziudo ir 

jojimo 
sporto 

mokykla 

Mokinių 
skaičius 

Neformaliojo švietimo 
mokyklos pavadinimas Garliavos meno 

mokykla 
Babtai 

(filialas) 
Raudondvaris 

(filialas) 
Vilkija 

(filialas) 
Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 

3 1      2  1 Baleto mokykla 
         1 Karate klubas „Katana“ 
         1 Kauno m. lengvosios 

atletikos sporto mokykla 
„Viltis “   

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 
 
13. VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, VAIKŲ VASAROS POILSIO IR PREVENCINĖS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS  

„ 
Eil 
Nr.  

Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų  
vykdymas ir organizuoti renginiai 

Dalyvaujančių mokinių 
skaičius 

1 Vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulės takas“       58 
2 „Antras žingsnis“     24 
3 Naktis mokykloje „ Indėnai“     58 
4 Savaitė be patyčių.    30   
5 Tolerancijos savaitė     30 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
14. PROFESINIS ORIENTAVIMAS IR ŠVIETIMO INFORMACINĖ PAGALBA 
 
Eil. 
Nr. 

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės Dalyvaujančių mokinių 
skaičius 

   
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
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IV. PASIEKIMAI 
15. MOKINIŲ PASIEKIMAI 
15.1. Brandos egzaminų pasirinkimas ir rezultatai 
 

Brandos egzaminų pasirinkimas ir rezultatai Skaičius Dalis (%) 
Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje   
Atleistų nuo BE skaičius   
Laikytų valstybinių BE skaičius (visuose egzaminuose visų dalyvavusiųjų skaičius)   
Laikytų mokyklinių BE skaičius (visuose egzaminuose visų dalyvavusiųjų skaičius)   
Išlaikytų valstybinių BE nuo laikytų valstybinių BE skaičius ir dalis %   
Išlaikytų mokyklinių BE nuo laikytų mokyklinių BE skaičius ir dalis %   
Baigusių vidurinio ugdymo programą su pagyrimu skaičius   
15.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 
 

Egzamino 
pavadinimas 

Laikė 
valstybinius 

BE 

Išlaikė 
valstybinius 

BE 

86-99 balų įvertintų valstybinių BE 
skaičius ir % 

100 balų įvertintų valstybinių BE 
skaičius ir % 

Valstybinių BE 
balų vidurkis 

Skaičius % Skaičius % 
        
 
15.3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 
 

Egzamino 
pavadinimas 

Laikė 
mokyklinius 

BE 

Išlaikė 
mokyklinius 

BE 

8-10 balų įvertintų mokyklinių BE 
skaičius ir % 

Mokyklinių BE 
pažymio vidurkis 

Skaičius % 
      
 
15.4. Mokslo tęsimo lygis ir tolesnė veikla baigus 12-a klasių 
 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose  
Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose)  
Mokosi profesinio mokymo įstaigose  
Mokosi kitų šalių mokyklose  
Dirba   
Nesimoko ir nedirba  
Kita   
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15.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   
 
10 klasės mokinių  
skaičius mokslo 
metų pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 
patikrinime, skaičius ir %  

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 
(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 
       
 
15.6.  Mokslo tęsimo lygis ir tolesnė veikla baigus 10 klasių 

 
Mokosi bendrojo ugdymo mokyklose Skaičius Ugdymo įstaiga 
Mokosi profesinio mokymo įstaigose   
Dirba   
Nesimoko ir nedirba   
Kita    
 
16. DALYVAVIMAS OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE (savivaldybės, zonos, respublikos, tarptautinės) 
 
16.1. Dalyvavimas olimpiadose  
 

 
Olimpiados pavadinimas 

Mokinio(ių), užėmusio(ių) prizinę vietą,  
vardas(ai), pavardė(ės) 

Klasė Užimta 
vieta 

Ruošusio(ių) 
mokytojo(ų) pavardė 

Viso šioje olimpiadoje 
dalyvavusių mokinių 

skaičius 
Rajono       
Respublikos baleto fesivalyje Kamilė Vitartaitė II I Reda Kundrotienė 1 
Tarptautinė Šiuolaikinio šokio 
fesivalis 

Dominyka Butvitytė     

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
16.2. Dalyvavimas konkursuose, viktorinose, konferencijose, festivaliuose ir kt. renginiuose   
 

 
Renginio pavadinimas 

Mokinio(ių), užėmusio(ių) prizinę vietą,  
vardas(ai), pavardė(ės) (komandos narių 

pavardžių nerašyti) 

Klasė Užimta vieta Viso šiuose renginiuose 
dalyvavusių mokinių skaičius 

Rajono raštingiausio antroko 
konkursas 

  II       9               2 

Regiono mažųjų šokėjų konkurse Dominyka Butvitytė II II 1 
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Respublikos Anglų kalbos „Tavo 
žvilgsnis“ vertimų ir iliustracijų 
konkursas.   

 
 

II 
 
 

VI 
 
 

 6 
 
 

Tarptautinis matematikos 
„Kengūros“ konkursas.   
Palangos šokių konkursas. 
Šokių konkursas „Ledo gėlės“ 

 
 
Dominyka Butvitytė 
Dominyka Butvitytė 

II-IV 
 
II 
I 

V,VII,IX 
 
II 
I 

14 
 
1 
1 

* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
16.3. Dalyvavimas sportinėse varžybose  
 

 
Varžybų pavadinimas 

Mokinio(ių), užėmusio(ių) prizinę vietą,  
vardas(ai), pavardė(ės) (komandos narių 

pavardžių nerašyti) 

Klasė Užimta vieta Viso šiose varžybose 
dalyvavusių mokinių skaičius 

Rajono šaškių varžybose Vytis Alenčikas, Aidas Kasiulis, Eivyda 
Barkauskaitė 

III-IV III 4 

Kvadrato varžybose  IV  IV 9 
Regiono      
Respublikos Lengvoji atletika Gabija Mozerytė III III 1 
Tarptautinės futbolo turnyras Jokūbas Šėžas III I 1 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 
 
 
 
 
17. MOKYKLOJE VYKDOMI  ĮVAIRŪS SAVIVALDYBĖS, RESPUBLIKINIAI IR ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS  
 
Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

(nurodyti, su kuo 
pasirašyta sutartis, 

sutarties Nr. ir 
data) 

Projekto 
lygmuo 

(nurodyti: 
tarptautinis, 
nacionalinis, 
savivaldybės) 

Projekto tikslas 
(nurodomas   rėmėjas 

(finansuotojas), 
administratorius, 
koordinatorius,  

partneriai) 

Projekto 
įgyvendinimo 

trukmė 
(įgyvendinimo 

pradžios ir 
pabaigos 
metai) 

Gautas finansavimas (Lt) Pastabos 

Savivaldybės 
lėšos 

Valstybės 
lėšos 

ES lėšos Kitos 
lėšos 
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1. Kauno rajono 
moksleivių 
aplinkosauginių 
projektų konkurso 
„Moksleiviai – 
bendruomenei“ 
projektas „Žemė 
kėlė žolę“ 
 

Kauno rajono 
savivaldybė 

 2015 m. 
balandžio 
mėn. 

60 EUR     

2. Tęstinė vaikų 
vasaros 
socializacijos 
programa „Einu 
vaivorykštės taku“ 
Sutartis 2015 m. 
gegužės 22 d. 
Nr.4.6-140 
 
 

Kauno rajono 
savivaldybės 
adminisracija 

 2015 m. 
birželio mėn. 
09-13 d. 

383,7 EUR     

3. Tęstinė vaikų 
vasaros 
socializacijos 
programa „Saulės 
takas“ 
Sutartis 2015 m. 
gegužės 22 d. 
Nr.4.6-139 

Kauno rajono 
savivaldybės 
adminisracija 

 2015 m. 
birželio mėn. 
01-05 d. 

466,25 EUR     

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
 
 
18. SKELBTI STRAIPSNIAI, SKAITYTI PRANEŠIMAI (RAJONO, REGIONO, RESPUBLIKOS, TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE)    
 
Eil. 
Nr. 

Straipsnis Leidinys Data Mokytojas/Autorius 

     
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
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V. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 
19. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI, EDUKACINIŲ APLINKŲ GERINIMAS 
 
19.1. Įsigytas turtas  
 

 
Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų   

(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones, 
paslaugas ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų už: 
ŠMM lėšas 
(programos, 

projektai)(EUR) 

Mokinio 
krepšelio 

lėšas 
(EUR) 

Biudžeto 
(aplinkos)  

lėšas 
(EUR)  

Labdaros ir 
paramos 

lėšas 
(2 % lėšas) 

(EUR) 

 Kitas 
paramos 

lėšas 
(rėmėjų 
lėšas) 
(EUR) 

Pajamų iš 
nuomos ir 

kitų 
paslaugų 
lėšas (Lt) 

  Planšetiniai kompiuteriai, skersinis , čiuožykla, toneris, interaktyvi 
lenta, projektorius, mokymo priemonės,  futbolo vartai, skaitmeninis 
pieštukas  

913,95 205552,00 173808,00 1695,78 300,00  

Iš viso:       
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
 
 
19.2. Materialiojo turto remontas, renovacija.  
 
Eil 
Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 
Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos lėšos 

1. Suremontuota ir įrengta  priešmokyklinėje ugdymo grupėje tualeto patalpos 1603,52 - - - 
2. Pagamintos lauko supynės - - - 45,00 
3. Įrengta mokyklos signalizacija 3,200 - - - 
4. Virtuvėje išklotos grindys akmens masės plytelėmis 147,00 - - - 
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\5. Aptverta mokyklos teritorija tvora ir įrengti įvažiavimo vartai 13812,78 - - - 
6. Pakabinti roletai II-oje klasėje - - - 100,00 
7. Įrengtos tualetų kabinos priešmokyklinėje grupėje. - - - 208,30 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
 
 
 
 
 
20.  APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS IŠ MOKINIO KREPŠELIO 
 

 

1-12 klasių 
mokinių skaičius 
(su priešmokykli 
nukais iki 2015 

09-01) 

Mokinio krepšelio 
lėšos, skirtos 

vadovėliams ir 
mokymo 

priemonėms įsigyti 
iš viso (EUR) 

 

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta 
vadovėlių ir mokymo priemonių (Lt) 

Pinigų suma, 
tenkanti vienam 
mokiniui (EUR)  

Vadovėliams ir 
mokymo 

priemonėms įsigyti 
panaudotų mokinio 
krepšelio lėšų dalis 

(%) 

Pinigų suma, už 
kurią nupirkta 
vadovėlių 
(EUR) 

Pinigų suma, už 
kurią nupirkta 

mokymo priemonių 
(EUR) 

Iš viso: 121    5459,74 893,62 4596,12 44,85 100 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
  
21. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS 
 
21.1. Gauta lėšų per metus 
 

 
 

Gauta lėšų iš viso per metus iš: 
Mokinio 
krepšelio 
(EUR) 

Biudžeto 
(aplinkos)   

(EUR) 

ŠMM  
(programos, 
projektai)(EUR) 

Labdaros ir 
paramos  

(2 % lėšos) 
(EUR) 

 Kitos 
paramos  
(rėmėjų) 
(EUR) 

Pajamų iš 
nuomos ir 

kitų paslaugų  
(EUR) 

 205552,00 173808,00 - 1695,09 300,00 13940.89 
Iš viso 395295,98 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
21.2. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 
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Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Lėšų suma per metus skiriama vienam 

mokiniui (Lt) 
(iš viso MK ir UA lėšos)  

Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1698,78 1436,43 3135,21 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
21.3. Kreditinis įsiskolinimas 
 
 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  - 
Pastangos, siekiant sumažinti kreditinį 

įsiskolinimą 
Kreditinis įsiskolinimas iš viso 17675,53 1356,09 -16319,44  Mažinamos dotacijos ilgalaikio materialinio 

turto įsigijimui,komunaliniams 
patarnavimams, savivaldybės biudžeto 
lėšos(panaikinti: sargų 3 et , kompiuterio 
įrangos operatorininko 0,25et, darbininko 0,25  

     
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 
 
 
 
Direktorius            
                        (vardas, pavardė, parašas)



  

 


