KAUNO MOKYKLOS –DARŽELIO „ŠVIESA“ DIREKTORĖS
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita
2014 m. rugsėjo 2 d. įstaigoje buvo 283 ugdytiniai.
Ugdytinių viso:
(09.01 duomenimis)
Iš jų pradinukų
Iš jų priešmokyklinio
ugdymo
Iš jų ikimokyklinio
ugdymo
Viso priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų
Klasių komplektų
Priešmokyklinių
grupių

Ikimokyklinių grupių
Vidurkis mokinių
skaičiaus klasėje
Atvyko 1 klasių
mokinių
Atvyko
priešmokyklinės
klasės mokinių
Atvyko 2-4 klasių
mokinių
Iš viso atvyko:
Išvyko 1;3 klasės
mokinių
Mokyklą baigė
Iš viso išvyko:
Mokinių skaičiaus
kaita
mokykloje „Šviesa“
(%)

2011 – 2012 m.m.
255

2012 – 2013 m.m.
265

2013 – 2014 m.m.
292

2014 – 2015 m.m.
283

147
28

152
27

179
40

175
39

80

85

73

69

108

112

113

108

7
2
VIII modelio gr.–
42 (mišri), iš jų 28
priešmokyklinukai
3
21

7
2
VIII modelio gr.– 45
(mišri), iš jų 27
priešmokyklinukai
3
22

8
2
VIII modelio gr.–
47 (mišri), iš jų 40
priešmokyklinukai
3
22

8
2
VIII modelio gr.–
43 (mišri), iš jų 39
priešmokyklinukai
3
21,9

47

44

45

50

28

27

40

39

2

2

2

2

78
4

73
3

87
6

91
-

19
23

37
40

44
50

-

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

8,75

13,0

9,2

3,1

Komentaras: per 5 metus (nuo 2009m.) ugdytinių skaičiaus augimas padidėjo 23 proc.
2014 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje pastebimas nedidelis (3,1 proc.) ugdytinių skaičiaus mažėjimas dėl
natūralios migracijos. Ugdytinių mažiau priimta ir ikimokyklinio ugdymo grupes, vykdant Visuomenės
sveikatos biuro rekomendacijas. 2014 m. norinčių mokytis pirmoje klasėje prašymų buvo pateikta 3 į
vieną vietą.
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2. Vidutinio ugdytinių skaičiaus grupėse ir klasėse kaita:
2014-2015 m.m.
2010 – 2011
m. m.
11
6
2
3
230

2011 – 2012
m. m.
12
7
2
3
255

Komplektų viso:
1-4 klasių komplektų
Priešmokyklinių klasių komplektų
Ikimokyklinio ugdymo grupių
Ugdytinių viso:
Vidurkio kaita mokykloje20,7
20,9
darželyje „Šviesa“:
Komentaras: Mokinių skaičius atitinka MK nustatytą normą.

2012 – 2013
m. m.
12
7
2
3
265

2013-2014
m. m.
13
8
2
3
292

2014-2015
m. m.
13
8
2
3
283

22,5

21,8

21,7

3. Aptarnaujama mokyklos - darželio teritorija
Įstaigos mikrorajono
vaikų skaičius grupėse

Įstaigos ne mikrorajono
vaikų skaičius grupėse
priešm
ikimokyk okyklin
linio
io
1-4 kl.
40
29
140
58 %
74,4 % 80 %

1-4 kl.
anksty ikimoky priešmo
anksty
vojo
klinio
kyklinio
vojo
31
10
35
42 %
25,6 %
20 %
Nepatekusių vaikų skaičius klasėse/grupėse
ankstyvojo

ikimokyklinio

priešmokyklinio

pradinio

-

20

10

30

Komentaras: Nepatekę ugdytiniai, ugdosi kitose ugdymo įstaigose.

4. Pamainingumas: mokinių ir klasių komplektų skaičius II pamainoje
Visi ugdytiniai ugdomi 1 pamainoje.
5. Ugdytinių lankomumas
Pradinių klasių ugdytinių lankomumas
Praleista pamokų
Iš viso

Dėl ligos

Vidutiniškai praleistų pamokų
sk. 1 ugdytiniui

2011-2012
4362
3323
29,67 (22,6 dėl ligos)
m.m.
2012-2013
4241
3923
28,08 (25,9 dėl ligos)
m.m.
2013-2014
4455
3975
25,62 (22,58 dėl ligos)
m.m.
Komentaras: daugiausiai pamokų praleista dėl ligos. Nepateisintų praleistų pamokų nėra.
2013-2014 m. m. mokiniai dažniausiai sirgo sezoninėms peršalimo ligomis, pasireiškiančiomis atvėsus orams
iki šildymo pajungimo.
Darželio ugdytinių lankomumas
Praleista dienų

2011-2012 m.
m.
2012-2013
m. m.

Iš viso

Dėl ligos

2257

2143

5342

4105

Atostogos
nėra
duomenų
4478

Vidutiniškai praleistų dienų
1 ugdytiniui
19,97 (be tėvų atostogų)
50 (be tėvų atostogų)
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2013-2014
1018
4057
3039
28,13 ( be tėvų atostogų)
m. m.
Komentaras: 2013-2014 m. m. 44% sumažėjo praleistų dienų vienam darželio ugdytiniui skaičius. Beveik
visos praleistos dienos – pateisintos gydytojo. Vaikai dažniausiai sirgo peršalimo ligomis, skarlatina,
vėjaraupiais.
Gerinant ikimokyklinio ugdymo ugdytinių lankomumą, įgyvendinama vaikų Šviesuolio programos, sveikatos
stiprinimo programa ir kuriama šeimų įtraukimo į NVŠ sistema.
Dalyvavome miesto renginiuose, susijusiuose su sveikatos stiprinimu, pradėjome organizuoti prevencinius
lektoriumus tėvams apie vaikų sveikatos stiprinimą, gebėjimų ugdymą ikimokykliniame amžiuje. Skaniosios
pieno ir vaisių kompanijos įtrauktos į tėvų švietimo lektoriumus, su tėvais kalbama apie maisto kokybės ir
ugdymo kokybės susietumą.

6. Įstaigos socialinis kontekstas:
Ugdytinių tautybė: 100 proc. Lietuviai
Ugdytinių šeimų
2011-2012 m. (%)
sudėtis:
Iš pilnos šeimos
80 (203 ugdyt.)
Iš nepilnos šeimos
14 (35 ugdyt.)
Vienas vaikas šeimoje
49 (70 ugdyt.)
Du vaikai šeimoje
55 (139 ugdyt.)
Trys vaikai ir daugiau 9 (22 ugdyt.)
šeimoje

2012-2013 m. (%)

2013-2014 m. (%)

2014-2015 m. (%)

82 (217 ugd.)
15 (39 ugd.)
27 (70 ugd.)
62 (162 ugd.)
11 (29 ugd.)

88 (258 ugd.)
12 (34 ugd.)
24 (70 ugd.)
68,5 (200 ugd.)
7 (20 ugd.)

84 (238 ugd.)
16 (46 ugd.)
22 (63 ugd.)
60 (173 ugd.)
17 (48 ugd.)

Mokiniai, likę be tėvų globos
Rizikos grupės mokinių skaičius
Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

2
0
0
0
23

Komentaras: Kauno mokyklą-darželį „Šviesa“ lanko 100 proc. LR piliečių, tautybė lietuviai, šeimos
socialiai saugios. 20 proc. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir 80 proc. – ne. Dauguma šeimų
vaikus leidžia į kelias ugdymo(si) programas. Beveik nesikeičia įstaigos socialinis pilnų/nepilnų šeimų
kontekstas. Ženkliai daugėja daugiavaikių šeimų. Įstaigoje nėra rizikos grupei priklausančių vaikų.

7. Įstaigos organizacinė struktūra:
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

3

Kiti
darbuotojai
(ugdymo
proceso)

12,7

Pagalbinis/
techninis
personalas

19,7

Mokytojų skaičius
Iš viso
etatų

35,4

Laisvi
etatai

-

atestuotų
mokytojų

7

vyr.
mokytojų

mokytojų
metodininkų

10

6

mokytojų
ekspertų

-

Iš viso
mokytojų

23

Komentaras: 2015 m. Kokybiškam ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui planuojama įsivesti
meno ir kūno kultūros pedagogo pareigybes. MK lėšų naujoms pareigybėms įvesti pakanka.
Mokytojų ir specialistų asmeniniai pasiekimai:
Mokyklos vadovams Evelinai Stankevičienei ir Erikai Vaidelienei suteikta II vadybinė kategorija.
Pradinių klasių mokytojai Daivai Selvianienei suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija.
Aušra Jakšaitytė suteiktas ikimokyklinio ugdymo bakalauro laipsnis, 2014m. baigė Kauno kolegiją;
Rasa Plesevičienė, Skaidrė Jaščiamskienė, Nijolė Bacevičienė baigė LEU ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo kvalifikacines studijas.
Mindaugas Pridotkas įgijo pedagogo kvalifikaciją ir neformalaus ugdymo mokytojo metodininko
kvalifikaciją. Studijas baigė Mykolo Romerio universitete.
Mokyklos dailės mokytojas Mindaugas Pridotkas surengė tris autorines parodas:
„Veidai“ (Kauno tautinės kultūros centras);
„Miegantys“ (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras);
„Autoportretas su rankomis“ (Galerija "Meno parkas", Kaunas)
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8. Rezultatai:
Visi ugdytiniai padarė pažangą.
Nėra paliktų kartoti ugdymo programos.
Atlikta NEC organizuota standartizuota 4 klasių mokinių patikra. Patikroje dalyvavo 42 ugdytiniai, kurių
pažangumas -100%. Mokyklos bendras rezultatas yra 86 proc., viršija valstybinį standartą (0,3 %
matematikos ir 12,3 % skaitymo), ypač išsiskiria berniukų pasiekimai.
2013-2014 m. m. baigė ir pradinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių (44 ugdytiniai). Ugdytiniai sėkmingai
tęsia mokymąsi 5-oje klasėje: Kauno Jėzuitų gimnazijoje (70 proc. stojusių), LSMU mokykloje (100 proc.
stojusių), KTU inžinerijos licėjuje (100 proc. stojusių) ir kitose Kauno miesto mokyklose.

9. Neformaliojo ugdymo pasiūla:
Būrelių skaičius

7

Panaudojamos
valandos

16

Nepanaudojamos
valandos

-

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose,
skaičius ir dalis nuo bendro mokinių
skaičiaus

177 / 98,5 proc.
pradinio ugdymo mokinių

Komentaras:
Aukštas neformalaus ugdymo lygmuo mokykloje garantuojamas suintegravus neformalaus ir formalaus
ugdymo veiklas, bei patirtines programas. Būrelių pasiūla derinama su ugdytinių ir jų šeimos poreikiais,
neformalaus ugdymo programos koreguojamos kas pusmetį, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių poreikius
ir tėvų hobius. Siekiant gebėti mokytis bendradarbiaujant, pradėta kurti tėvų įtraukimo į neformalų ugdymą
sistema, atsižvelgiant į šeimų hobius.
Neformalaus ugdymo rezultatai:
Tarptautiniai konkursai:
Tarptautinio dainavimo konkurso „Sing Christmas 2014“ – 2 vietos laureatai
Tarptautinio pramoginių šokių konkurso „Life way taurė 2014“ laureatai (2 taurės)
Tarptautinio vaikų folkloro festivalio „Baltų raštai“ 2014 m. dalyviai
Respublikiniai konkursai:
Respublikinio konkurso „Giesmių giesmelė“ laureatai ansamblių kategorijoje
Respublikinio „Lakštingalos“ konkurso 3 vietos laimėtojai
Nacionalinis vaikų kūrybos dailės darbų konkursas "Jūros pasakojimai“
Vaikų ir moksleivių autentiškų liaudies dainų respublikinės šventės „Po tėviškės dangum“ dalyviai
Respublikinis piešinių konkursas Europos kalbų dienai paminėti, pelnytas laureato vardas
Respublikinis vaikų dailės raiškos meno projektas "Skėtis mamai";
Miesto konkursai:
Miesto pramoginių šokių konkurso „Bonus kalėdos 2014“ I vietos laureatai
Kauno miesto vaikų darželių "Kalėdinių giesmių festivalis-2014" (dailės darbų paroda);
Paroda Kauno specialiojoje mokykloje "Užgavėnių kaukės";
Tradicinė advento akcija-paroda "Laimina miestą angelai - 2014";
Miesto „Pasakos“ draugijos projektas: Teatro dienelės.
Priešmokyklinio ugdymo mokinių kolektyvas – laureatai.
Miesto Meninio skaitymo konkurso dalyviai
Eilėraščių popietės ir kūrybinių darbų parodos dalyviai
Miesto 3kl. Protų mūšio dalyviai
Miesto konkurso Raštingiausias pradinukas dalyviai
Dailės darbų parodos mokykloje:
Paroda "Pavasaris" Paroda "Velykų paukštis" Paroda "Puokštė kiniškoje vazoje"
Atvirukų paroda-konkursas „Kalėdos, Kalėdos“ mokytoja metodininkė Kristina Grybienė
Paroda skirta žemės dienai paminėti „ Ekogirlianda“ vyresnioji auklėtoja Skaidrė Jaščiamskienė
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10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose:
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Nugalėtojų
skaičius

38

6

18

18

167

25

Komentaras: Mokinių pasiekimų rezultatai nuosekliai gerėja (apie 7 proc.)
Ugdytiniai – tarptautinių ir respublikinių konkursų prizinių vietų laimėtojai:
Lietuvių kalbos „Kengūra“: 2 sidabrinės Kengūros laimėtojai, 4 oranžinės Kengūros laimėtojai.
Anglų kalbos „Kengūra“: 2 auksinės Kengūros laimėtojai, 4 sidabrinės Kengūros laimėtojai, 2
oranžinės Kengūros laimėtojai
Gamtos „Kengūra“: 1 auksinės Kengūros laimėtojas, 3 sidabrinės Kengūros laimėtojai, 4
oranžinės Kengūros laimėtojai.
Respublikinio piešinių konkurso, skirto Europos kalbų dienai paminėti 1 laureatas.
Tarptautinis vaikų piešinių konkursas Lidlice 2014 – aukso medalis.
Miesto: 6 vieta, Vertimų konkursas „Noriu būti vertėju“.
Miesto: I vieta, Konkursas „Mano geriausias anglų kalbos mokytojas“.
Miesto III vieta 4 kl. Matematikos olimpiada „Skaičiukas“
Miesto Anglų k. olimpiados laureatai
11. Pastato būklės analizė.
ŽEMĖS SUTARTIES SITUACIJA

Valstybinės žemės panaudos sutartis sudaryta 2003-05-22 Kauno apskrities viršininko Įsak.
Nr.M19/2003-1495 sudaryta 74-iems metams.
Komentaras: Parengtas teritorijos detalusis planas. 2013 m. - teritorijos ir pastatų topografinė nuotrauka.
Teritorija saugi, aptverta, rakinama nuo 19:00-07:00 val. Įstaiga saugoma sargų, tai leidžia savaitgaliais ir
švenčių dienomis įstaigos teritorijoje lankytis rajono bendruomenės šeimoms. Įstaigos palankus landšaftas,
žiemos metu suburia rajono vaikus ant kalnų.
PASTATO KATEGORIJA
Kauno m. savivaldybės tarybos 2005m. birželio 25d. sprendimu Nr. T-360 pastatas perduotas įstaigai
valdyti patikėjimo teise.
Mokyklos pastato būklė atitinka III kategorijai. Tai parodo, kad mokyklos pastatų būklė ir kabinetų bei
patalpų atitikimas Mokyklų aprūpinimo standartams lygus 80 % privalomųjų rodiklių.
HIGIENOS PASO SITUACIJA
Leidimas – higienos pasas pakartotinai išduotas 2013 -04-15 neterminuotam laikui. Higienos pasas pratęstas
nesibaigus jo galiojimui.
Komentaras: Klimatas ir apšvietimas atitinka normą. Pastoviai atliekami vandens ir kiti bakteriologiniai
tyrimai. Veterinarinės tarnybos atliktų patikrų metu pažeidimų nenustatyta.
ENERGETINIS AUDITAS
Energetinis auditas ir Investicinis projektas atlikti 2006 m. kovo mėnesį. Techninis projektas parengtas
2006 m. rugpjūčio mėn. stogui, langams ir lauko durims keisti. Statybų leidimas išduotas.
2013 m. parengtas lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos projektas. Pakeisti lietvamzdžiai ir
latakai. I korpuso rūsyje izoliuota 1 siena nuo drėgmės ir įrengta ventiliacija. 2014 m. pradėta įrenginėti
lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema, pagal 2013 m. parengtą projektą.
Komentaras: 2015 m. tęsime lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos darbus, renovuosime šiluminį mazgą.
Esant galimybėms planuojame pasirengti vandentiekio, kanalizacijos, šiluminės sistemos tinklų renovavimo
techninius projektus.
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12. Mokyklos finansavimo šaltiniai ir lėšos už 2014 m.
Finansavimo šaltinis

Skirta lėšų
(Lt.Eur)

Panaudota
(Lt.Eur)

Atlikti darbai

Valstybinių funkcijų
vykdymo programa (MK)

856540,40 Lt
248071,25
EUR

856540,40 Lt
248071,25
EUR

Švietimo ir ugdymo
programa (SAV)

783669,46 Lt
226966,36
EUR

783669,46 Lt
226966,36
EUR

Miesto darnaus
programa

5400 Lt
1563,95 Eur

5400 Lt
1563,95 Eur

16332,80 Lt
4730,31 Eur

14356,86 Lt
4158,03 Eur

Iš
Europos
Sąjungos
gaunamos lėšos
Kauno teritorinė darbo birža

8718,20 Lt
2524,97 Eur
3429,71 Lt
993,31 Eur

8718,20 Lt
2524,97 Eur
3429,71 Lt
993,31 Eur

Spec. lėšų
programa

58685,60 Lt
16996,52 Eur

58685,60 Lt
16996,52 Eur

Atlyginimai ir Sodra
Vadovėliai
Ugdymo priemonės: Robotikos
laboratorijos įranga
Kvalifikaciniai seminarai
Edukaciniai pažintiniai renginiai
Gyventojų užimtumo programa:
viešieji darbai
Komunalinės paslaugos
Atlyginimams ir Sodra.
Mityba.
Išlaidos paslaugoms reikalingoms
vykdyti veiklą t,y. šiukšlių išvežimas,
kenkėjų kontrolė, banko mokesčiai,
skalbimas, buhalterinės programos
priežiūra
Edukacinė programa „Saulytučiai“
Lietaus nuotekų ir drenažo statyba
42000 Lt
Ilgalaikio turto įsigyta už 1439 Lt
(Šaldytuvas)
Apmokėtas likęs 2013 m
įsiskolinimas už nuotekų sistemos
remontą.
Remonto medžiagos futbolo salytei
Santechnikos remontas
Higiena ir dezinfekcija
Virtuvės įranga
Knygos
Ugdymo priemonės
Draudimas
Programinė įranga: antivirusinės
programos
Darbuotojų mokymai
Edukacinė programa
Pieno ir vaisių vartojimo skatinimo
programos
Gyventojų užimtumo programa:
viešieji darbai
Darbo užmokestis ir Sodra
Statybinėms, remonto, elektros,
santechnikos medžiagoms
Remontams: koridorių sienų
atnaujinimas, 1 laiptinės sienų
atnaujinimas, 2 grupių ir 3 rūbinių
kapitalinis remontas, dezinfekcija,
alsuoklių keitimas, gesintuvų patikra,

vystymosi

2 % pajamų lėšos

likutis 2014 m. 13239,00
Lt/ 3834,28 Eur

(

Iš kitų asmenų parama gauta:
9,5 tūkst. Lt mokymo įranga
ir inventoriumi.

Ugdymo
lėšos
(Likutis
2015-01-01
43981,80 Lt./
12738,01Eur)

6

Už maitinimo
paslaugas
Trumpalaikė
nuoma

Valstybės lėšos
Specialios tikslinės dotacijos
VIP
Privatizavimo fondo lėšos

168000 Lt
48656,16 Eur
3300 Lt
955,75 Eur

168000 Lt
48656,16 Eur
3300 Lt
955,75 Eur

Skirta lėšų
(Lt.)
-

varžų matavimai, vandens čiaupų
pakeitimas, mikrobiologiniams
vandens maisto tyrimams
Higienos reikmės, virtuvės įranga,
darbo drabužiai, kanceliarinės reikmės
Grindų koridoriaus dangos
sutvarkymas, plokštės, iš kurių buvo
pagaminti baldai, plastikinės vidaus
durys, baldai ikimokyklinukams,
apsauginės tvorelės, garsiakalbis,
žaliuzės ugdymo patalpoms
Edukacinė programa
Konstruktoriai, žaislai, ugdymo
priemonės
Planšetiniai kompiuteriai I pad 14 vnt.
Maisto produktai
Buhalterinės programos pritaikymas
2015 metams
Darbuotojų mokymai ir atestavimai

Panaudota
(Lt.)
-

Atlikti darbai
-

13. Savivaldybės vidaus audito skyriaus, kontrolieriaus tarnybos, Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros ir kitų institucijų patikrinimo išvados
Išorės vertintojų vertinimų nebuvo.
2014-04-02 atlikta VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros patikra,
kurios išvados buvo teigiamos, pastabų nėra.
2014-04-14 įstaigoje buvo atlikta Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikra, kurios
metu esminių teisės aktų pažeidimų nebuvo nustatyta.
2014-04-18 atlikta Kauno visuomenės sveikatos centro patikra. Nurodyta į grupes priimti ne
daugiau kaip 20 vaikų, atlikti remontą „Dainorėlių“ grupės prausykloje, „Moksliukų“ ir
„Dainorėlių“ grupėse įrengti apsaugas nuo tiesioginių saulės spindulių.
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atlikti tyrimai:
2014-05-08 parazitologinio tyrimo metu smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų nerasta.
2014-05-12 vandens mikrobiologinio tyrimo metu Koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių ir
žarninių enterokokų neaptikta.
2014-10-07 maisto mikrobiologinio tyrimo metu Salmonella spp. neaptikta.
14. 2014 metų tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
2014 m. buvo išsikelti 2 tikslai.
Žemiau pateikiama tikslų įgyvendinimo detali analizė.
1 Tikslas. Kuriant sąlygas ugdytiniams siekti individualios pažangos, 2014 m. atnaujinti patirtines ugdymo
programas, diferencijuojant ugdytinių mokymosi poreikius ir šeimas įtraukiant į neformalaus ugdymo
procesą.
2 Tikslas. Kuriant patirtinio ugdymo poreikius tenkinančias ugdomąsias aplinkas, 2014 m. sukurti patirtinio
ugdymo centro aplinkų kūrimo idėjų ir galimybių banką, paruošti pastato renovacijos planą.
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1 Tikslas
Kuriant sąlygas
ugdytiniams siekti
individualios
pažangos, 2014 m.
atnaujinti patirtines
ugdymo programas,
diferencijuojant
ugdytinių mokymosi
poreikius ir šeimas
įtraukiant į
neformalaus ugdymo
procesą.

Minimalus lauktas 2014
m. rezultatas
Dalis šeimų aktyviai
įsitraukia į NVŠ procesą.
Nustatyti ugdytinių
mokymosi poreikiai.
Parengtos patirtinių
programų atnaujinimo
gairės.

2014 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Atlikta apklausa „Šeimų
hobiai“ ir atnaujinta šeimų
duomenų bazė. Buvo
nustatyti 3-4 klasių mokinių
bendrųjų gebėjimų
kompetencijos. Vyko šeimų
lektoriumas „Aukšta
mokymosi motyvacija =
sveikas ir saugus vaikas“.
Paruošta mokymosi poreikių
nustatymo metodika: „Ką turi
mokėti šešiametis?“, „Ko
tikimasi iš būsimo
pirmoko?“.
Suorganizuota patirtinė
savaitė šeimoms „Mokyklos
suole renkuosi mokyklą“.
Vyko tėvų susirinkimai –
konsultacijos sodybose.
Įsteigtas paramos fondas
„Šviesuolis“. Atnaujinamos
patirtinio ugdymo programos.
Organizuota patirtinė savaitė
mokiniams ir jų tėvams
(muzikos, dailės, keramikos,
šokio, mokslinių atradimų)
renkantis neformalųjį vaikų
švietimą.
Vyko atviros veiklos
bendruomenei, dalyvaujantys
tėvai tapo mokytojaiskonsultantais.
Vyksta mokytojų savivaldos
renginiai. Sukurta edukacinė
programa pagal metų temą
„Ugnis“ priešmokyklinio
ugdymo ugdytiniams.
Parengta savanorystės
programa.

Maksimalus lauktas
2014 m. rezultatas
Atnaujintos patirtinio
ugdymo(si) programos.
Sukurta ir sėkmingai
veikia tėvų įtraukimo į
NVŠ procesą sistema.
Sukurta mentorystės
programa „Mokytojas –
mokytojui“.
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Komentaras: Tikslas pasiektas maksimaliai. Plataus audito duomenimis, tobulinama 2 sritis „Ugdymas ir
mokymasis“. Tenkinant mokinių ugdymo(si) poreikius, suderinus su tėvais, 4-ose klasėse 1 pamoka skiriama
Karjeros ugdymo programai vykdyti. Sudarytos mobilios mokinių grupės mokinių kompetenciniams
gebėjimams ugdyti (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, dorinio ugdymo).
Diegiant patirtinį ugdymą, teatras, šachmatai, keramika integruoti į mokomuosius dalykus ir ugdomąsias
veiklas.
Mokyklos – darželio „Šviesa“ mokinių, dalyvavusių tarptautiniame konkurse pasiekimai išaugo 7% ( 2014 m.
12,3% laimėtojų, 2013 m. 5,3% laimėtojų).

Diegiant ugdytinių integracinį-patirtinį ugdymą įgyvendinta:
5 Tarptautiniai PROJEKTAI:
„Etwinnig“ projektai: „Pažinkime Europos Sąjungą“,
„Žvėrelių Kalėdos“,
„Susirašinėjimo draugai“
„European Christmas Tree Decoration EXCHANGE“
Jaunimo integracijos į darbo rinką projektas vykdomas bendradarbiaujant su JTBA.
Priimti 2 savanoriai: 1 iš Prancūzijos ir 1 iš Armėnijos.
Bendradarbiaujant su UPC sukurtas projektinis metodinis filmas Mokytojų TV: Mokyklos- darželio
„Šviesa“ bendruomenės kūrimas
4 miesto PROJEKTAI
Žvėrelių kalėdos miške
Vaikų džiaugsmui daiktai pavirsta lėlėmis
Ekologinis Kalėdų medis
Vertimų ir iliustracijų projektas “Tavo žvilgsnis“
46 edukacinės pažintinės išvykos ir ekskursijos,
5 išvykos į spektaklius,
24 teminės vakaronės sodybų bendruomenėse
4 edukacinės programos įgyvendintos Tėvų iniciatyva
Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos tėvų forumu.
Veikia atsakingos tėvystės saviugdos klubas.
8 lektoriumai pravesti tėvams aktualiomis temomis.
Mokyklos Bibliotekos PROJEKTAI:
Sukurtas Šviesos miestelio bibliotekos tinklaraštis,
Susistemintas bibliotekos elektroninis katalogas (sukurti 3 atskiri katalogai: dovanotų knygų
katalogas, paramos, grožinės literatūros katalogas, garsinių dokumentų katalogas).
4 edukaciniai renginiai: „Raiškiojo skaitymo konkursas“, „Kaip gimsta knyga“, „Knygnešystės keliasvalstybingumo kelias“, „K. Donelaitis „Sveiks, svieteli, margs“ (renginys skirtas paminėti 2014 m. K.
Donelaičio metais). Paruošta 10 parodų bendrose ugdomosiose erdvėse.
Metodinė veikla:
Mokyklos komanda laimėjo „Samsung mokykla ateičiai“ 5 mėnesių skaitmeninius mokymus
pedagogams. Komandos parengta paraiška atrinkta iš 220 pretendentų. Mokyklos komanda rungėsi
gimnazijų kategorijoje.
Mokyklos metodinėse grupėse aprobuota 19 IKT priemonių, 1 metodinė priemonė, parengtas 1
metodinis pranešimas (Daiva Selvianienė).
Vienas pranešimas skaitytas mieste.( Virginija Urbonavičienė parengė 3 d. – 18 akad. val. programą
„Kūrybinio mąstymo lavinimo galimybės, supažindinant su Lietuvos švietimo naujovėmis ir kultūros
paveldu“, Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojams. Pranešimas skaitytas
Kauno m. Sargėnų mokykloje.)
Sukurtas ir naudojamas „Šviesiuko“ dienoraštis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių
pasiekimams vertinti.
Mokyklos VGK specialistai 2014 m. atliko ugdytinių ugdymosi individualių savybių 2 tyrimus:
„ Tvermės dėsnių tyrimas“, „Išradukų“ sodybos „Sociometrinis tyrimas“
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2. Tikslas

Minimalus lauktas
2014 m. rezultatas
Gauti finansavimą pastato
renovacijos projektui.
Atlikta galimybių analizė.

2014 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Padarytas techninis-darbo
projektas lietaus nuotekų ir
drenažo tinklų. Atlikta dalinė
lietaus nuotekų ir drenažo
tinklų statyba. Pakeisti
pastato lietvamzdžiai.
Sukurtas aplinkų kūrimo
idėjų ir galimybių bankas.

Maksimalus
lauktas
2014 m. rezultatas
Sukurtas aplinkų kūrimo
idėjų ir galimybių bankas.
Pradėti pastato
renovaciją- pastato sienų
šiltinimas, pamatų
šiltinimas, pabaigti lietaus
nuotekų ir drenažo tinklų
statybą.

Kuriant patirtinio
ugdymo(si) poreikius
tenkinančias
ugdomąsias aplinkas,
2014 m. sukurti
patirtinio ugdymo(si)
centro aplinkų kūrimo
idėjų ir galimybių
banką, Gauti
finansavimą pastato
renovacijai.
Komentaras: 2014 m. padarytas techninis-darbo projektas lietaus nuotekų ir drenažo tinklų. Atlikta dalinė
lietaus nuotekų ir drenažo tinklų statyba. Pakeisti viso pastato lietvamzdžiai. Koridoriuose pakeistos grindys,
sudėta nauja danga, atnaujintos sienos, pakeisti koridoriaus laiptai. Rūsyje įrengta nauja sporto salė. Sukurtas
aplinkų kūrimo idėjų ir galimybių bankas. Suremontuota 1 WC patalpa, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, 3
persirengimo patalpos.
Įsigyta 14 planšetinių kompiuterių, kuriais naudojasi pedagogai ir mokiniai, 1 diktofonas, 8 sodybose įrengti
projektoriai. Pradėtos kurti edukacinės erdvės įstaigos kieme.
Tėvų iniciatyva sukurtas paramos fondas „Šviesuolis“.

Įstaigos problemos:
Būtinas kapitalinis pastato remontas. Pamatams - būtina tęsti drenažo sistemos įrengimą, renovuoti
šiluminį mazgą ir įrengti pastato vėdinimo sistemą; Elektros instaliacijai, vandentiekiui ir šildymo
sistemai būtinas kapitalinis remontas; Būtinas II korpuso vakarinės sienos kapitalinis remontas, dėl
atsiradusio sienos įtrūkimo ugdymo patalpose temperatūra žiemos metu žemesnė už higienos
normą; Būtinas kapitalinis remontas 4 WC patalpose; 5 metus didžiausia dalis 2 proc. paramos lėšų
ir įstaigos socialinių išteklių skiriama pastato palaikomajam remontui. Nuolatinė pastato
palaikomoji priežiūra apsunkina progresyvų ugdymo įstaigos darbą. Pastatas maksimaliai
išnaudotas ugdymo proceso organizavimui.
DIREKTORIUS
....................................................
(parašas)

Evelina Stankevičienė
PRITARTA
Mokyklos - darželio „Šviesa“
Tarybos 2015 m. kovo 12 d.
Protokolu Nr.MT1-2
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