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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr. TSKazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu
Nr. 135 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus
subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 3 ir 18 punktais, Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).
2. Patvirtinti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021sprendimu
Nr. TSKAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VADOVO ŽODIS
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje (toliau tekste – Mokykla) 2020–
2021 m. m. mokosi 258 mokiniai, iš jų: 5–8 kl. – 223 mokiniai, 9–10 kl. – 35 mokiniai.
2020-ųjų metų didesniąją dalį mokymasis vyko nuotoliniu būdu. Mokyklai, kaip ir kitoms
švietimo įstaigoms, tai buvo nemenkas iššūkis, pareikalavęs susitelkimo, gebėjimo susikalbėti ir
pasirinkti efektyviausias mokymo(si) formas ir būdus. Bendruomenė pasirinko darbą Google
Classroom nuotolinio mokymosi platformoje. Gilindami savarankiškai įgytas žinias nuotolinio
mokymosi pradžioje Mokyklos mokytojai gruodžio mėnesį dalyvavo 40 val. nuotoliniuose
mokymuose apie Google Classroom platformos galimybių efektyvesnį panaudojimą.
2020-ieji metai išsiskyrė tuo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės iniciatyva ir lėšomis atnaujinta
mokyklos valgykla, kuri tapo maisto gamybos centru, teikiančiu maitinimo paslaugas 7-ioms
savivaldybės švietimo įstaigoms. Sukūrus naujas darbo vietas, įdarbinti 8 darbuotojai. Metai
išsiskyrė ir kaip Kokybės krepšelio projekto, truksiančio 2 metus, įgyvendinimo Mokykloje pradžia.
Kiekvienais mokslo metais (2020–2021 m. m. ir 2021–2022 m. m.) Mokykloje besimokančių 5–8
klasių mokinių efektyvesniam ugdymui numatyta daugiau kaip 70 tūkst. Eur. Tai apima
intensyvesnį darbą su mokymosi pagalbos reikalingais ir silpnesniųjų gebėjimų mokiniais, taip pat
gabiaisiais mokiniais, ugdymu kitose erdvėse, mokytojų kvalifikacijos kryptingu tobulinimu.
Mokyklos mokinių pasiekimai yra nuolatos stebimi, aptariami klasės valandėlėse, su
mokinių tėvais bei mokytojų taryboje, tačiau jie yra nepakankami. 2017–2020 metais labai gerai ir
gerai besimokančiųjų 5–10 kl. mokinių skaičius siekė 38 proc., 5–8 klasėse aukštesnįjį pasiekimų
lygį pasiekusių mokinių skaičius siekia 9,3 procento.
Išorinio rizikos vertinimo, vykusio 2019 metais, ataskaitoje konstatuojama, kad mokinių
pasiekimų aptarimai nepakankamai veiksmingi, menkai darantys poveikį mokinių pažangai,
mokykloje „numatytos veiklos priemonės netapusios visų bendruomenės narių įsipareigojimu,
stokojama kiekvieno mokytojo įsipareigojimo siekti geros pamokos sampratos įgyvendinimo“.
2017‒2020 m. mokyklos strateginiame, 2018 ir 2019 veiklos planuose numatyta tobulinti
pamokos vadybą, didinti pamokos veiksmingumą ir kokybę. Duomenys rodo, jog būtina sudaryti
sąlygas mokytojams kryptingai tobulinti kompetencijas, kurios padės pereiti nuo poveikio ar
sąveika grįstos mokymo sampratos į mokymąsi akcentuojančią pedagoginę veiklą, kuri motyvuoja
mokinius ir turi įtakos visų mokinių individualiai pažangai. Dar nepakanka dėmesio gabesniems
mokiniams, tik iš dalies ugdomi aukštesnieji gebėjimai, pasigendama gilesnio diferencijavimo bei
individualizavimo, stokojama mokymosi iššūkių, atitinkančių mokinių gebėjimus.
Mokyklos materialiniai ištekliai pakankami ugdymo procesui realizuoti, tačiau ne visos
erdvės tinkamai panaudojamos mokinių poreikiams. Tikslinga plėtoti aprūpinimą modernesnėmis
ugdymo(si) priemonėmis, mokiniams sudarant galimybes patirti įvairius mokymosi būdus ir formas,
skatinančias tyrinėti, patirti, spręsti problemas, išbandyti įvairių rūšių užduotis.
2020–2022 m. m. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje, įgyvendinant
Kokybės krepšelio projektą, susitarta dėl tobulinimo krypties – ugdymo(si) proceso gerinimo,
tobulinant mokytojų pamokos vadybines kompetencijas, užtikrinant aktyvų, įtraukų mokymąsi,
sudarant galimybes kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos pagal jų gebėjimus ir
poreikius.
Vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl smurto prevencijos
įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. gegužės

31 d. Nr. TS V(24)-2837) ir Mokyklos vizijoje išreikštą siekį – asmenybės ugdymo poreikį ir
galimybes, mokykla jau trečius metus taiko savo sukurtą „Sėkmės kelio modelį“, padedantį
mokiniams ir mokinių tėvams bei mokytojams, klasių vadovams atskleisti asmenybės ugdymo
svarbą, sudarantį galimybes vieningai ir sistemingai taikyti šio modelio instrumentus ir
rekomendacijas (pasiekimų ir pažangos aprašai, mokinių lūkesčių ir rezultatų analizė, kompetencijų
aplankai, refleksijų būdai, Sėkmės kelio pasas, savistabos valandėlės ir kt.). Mokykloje
įgyvendinama socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, kurios
įvadinius mokymus baigė visi mokykloje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai ir klasių vadovai.
I SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
Savo veiklą organizuodama vadovaujantis strateginiu, metinės veiklos bei ugdymo planais
bei kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Mokykla siekia įtraukti ugdytinius į
IKT naudojimo, verslumo įgūdžius tobulinančias veiklas, bei renginius, skirtus kultūros
puoselėjimui bei savanorystės, pilietiškumo ugdymui. 2020 metais Mokyklos bendruomenė
kryptingai įgyvendino ekologinį ugdymą, diegė sveiką gyvenseną, pritaikydama įvairesnes ugdymo
organizavimo formas, sąlygojamas nuotolinio mokymo galimybių. Suplanuotos veiklos derėjo su
turimų resursų baze, nors veiklų galimybes ribojo nuotolinio mokymo formos. Mokyklos prioritetai
2020 metais buvo šie:
1. Ugdymo(si) kokybė ir veiksmingumas.
2. Saugi, sveika partneryste grįsta ugdymo(si) aplinka.
Atsižvelgiant į šiuos prioritetus, 2020 metų veiklos plane buvo iškelti šie tikslai:
1.1.Tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą, užtikrinti kokybę ir veiksmingumą
siekiant didesnės asmeninės mokinių pažangos.
1.1.1.Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą.
Įstaigos pasiektas rezultatas:
Organizuotas seminarų ciklas su praktinėmis užduotimis „Kaip tobulinti pamokos vadybą“
(dalyvavo visi 29 mokytojai). Vadovaujantis 2019 metais vykusio mokyklos išorės vertinimo
išvadomis ir rekomendacijomis aptarti pamokos tobulinimo aspektai bei kokybės vertinimo
kriterijai (seminaruose „Gera pamoka – gera mokykla“, „Tinkamas vertinimas – pagalba
mokiniui“). Įgyvendintos kitos šio uždavinio veiklos (pagal metodinių grupių planus): skaityti 2
pranešimai metodinių grupių susirinkimuose (aktyvų mokymąsi skatinančios veiklos,
diferencijavimas ir individualizavimas, veiksmingas mokymo(si) priemonių naudojimas). Visi
mokytojai sistemingai vedė vaizdo pamokas, individualiai tobulino savo kompetencijas.
1.1.2. Uždavinys. Parengti ir įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos,
fiksavimo ir rezultatų naudojimo asmenybės augimui modelį.
Organizuota 21 konkursas, varžybos, olimpiados (t. y. sudarytos sąlygos skirtingų poreikių
mokiniams dalyvauti mokyklos, savivaldybės, šalies ar tarptautiniuose konkursuose, varžybose).
Dalis jų aptarti (reflektuoti) analizuojant jų rezultatus bei efektyvumą mokinių pasiekimams (pagal
metodinių grupių planus). Vykdyti NŠA elektroniniai nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai
5, 9 klasių mokiniams; parengta lyginamoji mokinių pasiekimų analizė, rezultatai aptarti mokytojų
tarybos posėdyje. Sudaryti individualūs švietimo pagalbos planai, organizuojama savalaikė pagalba
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (klasių vadovų organizuojamos „Savistabos“ valandėlės,
individualūs mokinių pokalbiai su mokyklos administracija bei pagalbos specialistais, VGK
susirinkimai, Budinčios klasės ir kitų mokytojų padėjėjų bei pagalbininkų pagalba). Mokymosi
pagalba (mokantis nuotoliniu būdu) buvo reikalinga 34-iems procentams moksleivių, intensyvi
pagalba buvo suteikta 20-čiai procentų mokinių, kitiems pagalba buvo teikta periodiškai.
Atliktas mokyklos vidaus įsivertinimas (2.3.1. Mokymasis) bei išanalizuotos stipriosios ir
tobulintinos veiklos sritys.
1.1.3. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo procesą, turtinti mokymo priemonių bazę.

Mokykla įsigijo 6 kompiuterius, 15 vaizdo kamerų, 5 grafines planšetes, 3 interaktyvias lentas, 15
daugiafunkcinių spausdintuvų, 35 planšetes mokiniams iš savivaldybės pagal panaudos sutartį.
Organizuoti gerosios patirties sklaidos susirinkimai „IKT panaudojimo efektyvumas gerinantis
mokymosi rezultatus“ (pasitarimai, seminarai, praktiniai užsiėmimai). Visi mokytojai tobulino IKT
taikymo metodus mokymui(si).
Organizuota dalis (41) numatytų ugdomųjų veiklų kitose aplinkose, 24 veiklos aptartos
metodinėse grupėse. Pildyti naujos pedagoginės – metodinės literatūros sąrašai ir informuoti
mokytojai.
Atliktas mokyklos vidaus įsivertinimas (3.1.1. Įranga ir priemonės) ir išanalizuotos
stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys. Atliktas mokyklos vidaus įsivertinimas (3.2.2. Mokymasis
virtualioje aplinkoje) ir išanalizuotos stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys. Apklausos
duomenimis, 66 procentai mokytojų ugdymo procese naudoja NŠA parengtas/rekomenduojamas
skaitmenines mokymo priemones.
2.1.Tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymo(si) aplinką, leidžiančią ugdyti
mokinių bendrąsias kompetencijas, vadovaujantis pasidalintosios lyderystės principais.
2.1.1. Uždavinys. Skatinti kūrybiškumą, pilietiškumą, lyderystę ir sveiką gyvenseną.
Praplėsta sveikatinimo renginių pasiūla, parengti ir įgyvendinti du su sveikatinimu susiję projektai,
20 procentų visų organizuotų renginių sudarė sveikatinimo renginiai. Parengti, vykdyti ir aptarti 4
ugdomieji projektai (vidaus, savivaldybės). Tikslingai organizuoti renginiai ir parodos (pritraukiant
kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių), iš dalies analizuotas šių veiklų poveikis bendrųjų
kompetencijų ugdymui: organizuoti 84 socialiniai – pilietiniai, sportiniai – sveikatinimo, meniniai –
kūrybiniai, pažintiniai – kultūriniai renginiai. Surengtos 5 kūrybiškumą ugdančios mokinių darbų
parodos. 7 specialistų paskaitos-užsiėmimai mokiniams integruojant į ugdymo turinį Sveikatos
programos, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programos, Ugdymo karjerai programos, Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios
programos temas.
2.1.2. Uždavinys. Įtraukti daugiau tėvų į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir
aktyviai veiklai.
Organizuota intensyvi stebėsena dėl tėvų informavimo apie mokinių ugdymo(si) problemas
elektroniniame dienyne. Mokyklos pagalbos specialistės periodiškai teikė nuorodas elektroniniame
dienyne tėvams aktualiomis ugdymo(si) temomis. Tačiau dėl užsitęsusio karantino ir apribotų
galimybių tiesiogiai komunikuoti su mokinių tėvais, nesuorganizuoti tėvams 2 susirinkimai –
paskaitos apie ugdymą(si) ir neanalizuotas jų efektyvumas, nevyko 2 susirinkimai – konsultacinės
dienos tėvams, neanalizuotas šių renginių efektyvumas.
2.1.3. Uždavinys. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti
kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.
Surengtas seminarų ciklas mokytojams tobulintinais pamokos vadybos aspektais. Vyko metodinių
grupių posėdžiai – gerosios patirties sklaida reflektuojant šiuo klausimu: „Integruotų, veiksmingais
metodais organizuotų bei netradicinėse aplinkose vykusių pamokų aptarimas“. Suformuotos darbo
grupės, kurios inicijavo/tęsė veiklas: Ugdymo plano rengimo darbo grupė; Strateginio plano 20172020 metams rengimo darbo grupė (kuri vykdo ir plano įgyvendinimo analizę); Vidaus įsivertinimo
darbo grupė; Veiklos programos rengimo darbo grupė; „Sėkmės kelio“ modelio redagavimo darbo
grupė; Ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė. Išanalizuotos išorės vertinimo išvados ir
rekomendacijos. Atliktas mokyklos vidaus įsivertinimas (4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas) ir
išanalizuotos stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys.
2.1.4. Uždavinys. Kurti saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu ir pagarba, veikimo laisve ir
bendradarbiavimu.
Siekiant efektyviai vykdyti socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Paauglystės
kryžkelės“, pagal klasių vadovų metodinėje grupėje aparatą metodiką, šiam ugdomajam procesui
organizuoti skirta valandų iš UP numatytų pamokų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti.
Atliktas tyrimas „Penktųjų klasių mokinių adaptacija“, jo rezultatai pristatyti klasių vadovams.
Tačiau nuotolinio mokymosi metu „Paauglystės kryžkelės“ programos įgyvendinimas sustabdytas,

planuojant ugdymo turinį intensyvinti mokantis kontaktiniu būdu. Dėl šios priežasties
nepakankamai išanalizuotas socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programos „Paauglystės
kryžkelės“ įgyvendinimo efektyvumas.
Mokykla įgyvendina pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies bei neformaliojo
švietimo programas. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal individualizuotas arba pritaikytas
programas. Į ugdymo turinį integruojamos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programa, Sveikatos programa, Etninės kultūros bendroji ir Ugdymo karjerai
programa.
Mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“.
II SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI
PIRMASIS SKIRSNIS
KIEKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI
2020 metų rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo 258 mokiniai. Pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies programoje mokosi 223 mokiniai, pagrindinio ugdymo antrosios dalies programoje – 35
mokiniai. Mokinių skaičius kasmet mažėja 1 – 2 klasių komplektais.
Metai
2018 – 2019 m. m.
2019 – 2020 m. m.
2020 – 2021 m. m.

Iš viso mokinių
294
267
258

2020 – 2021 m. m. suformuota 12 klasių komplektų. Pavežamų mokinių skaičius – 77
(lyginant su 2019 metais, padidėjo 5 mokiniais), tai sudaro 30 proc. visų besimokančių mokinių.
Nemokamą maitinimą gauna 37 mokiniai (sumažėjo 10-čia mokinių), arba 14,34 proc. Mokyklos
mokinių.
Metinis įstaigos biudžetas – 808.965,60 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudarė MK lėšos (498.305
Eur). Švietimo įstaigos aplinkos gerinimui skirta 241.100 Eur, mokinių nemokamo maitinimo
dotacijoms –12.642 Eur. Įstaigos pajamos (patalpų nuoma) sudarė 0.8 tūkst. Eur, nes patalpų nuoma
2020 metų pavasarį ir rudenį buvo apribota karantino sąlygų.
2020 m. mokyklos biudžetas
Tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto:
Bendrojo ugdymo organizavimas
Mokymo lėšos skaitmenizacijai
Centralizuotos priemonės už egzaminų
vykdymą
Mokymo lėšos psichologams
Nemokamo maitinimo lėšos
Iš viso tikslinių dotacijų:
Savivaldybės biudžeto lėšos:
Metų pradžios biudžeto lėšų likutis
kreditoriniams įsiskolinimams padengti
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas
Nemokamo maitinimo gamybos išlaidos
Bendrojo ugdymo organizavimas

498305,00
2600,00
327,00
291,00
12642,60
514165,60

1900,00
241100,00
600,00
23400,00

Iš viso Savivaldybės biudžeto lėšų:
Biudžetinių įstaigų pajamos:
Biudžetinių įstaigų pajamos:
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų:
2020 m. biudžetas

267000,00
27800,00
27800,00
808965,60

Mokykloje dirbančio pedagoginio personalo kaita nežymi. Dirba 53 darbuotojai, iš kurių 36
pedagoginiai darbuotojai: 3 vadovai (direktorius ir du pavaduotojai ugdymui), 30 mokytojų, 3
pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas ir specialusis pedagogas). Visi
pedagogai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir dalykinę kvalifikaciją. Tinkamas pedagogų
išsilavinimas ir kvalifikacija sudaro prielaidas mokyklos veiklos kokybės tobulinimui.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Kvalifikacinė kategorija
Metodininkų
Vyresniųjų mokytojų
Mokytojų
Neatestuotų
Iš viso

2020 m.
6 (20 proc.)
22 (70 proc.)
–
2 (6 proc.)
30 mokytojų

2019 m.
6 (20 proc.)
22 (70 proc.)
–
2 (6 proc.)
30 mokytojų

Tobulinant ugdymo kokybę didelis dėmesys skiriamas ir sudaromos sąlygos pedagogų
kompetencijų tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui, gerosios patirties sklaidai. Kaip ir kasmet,
mokytojai savo kvalifikaciją tobulino seminaruose, kursuose bei konferencijose.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Metai
Kvalifikacijos tobulinimo
Kvalifikaciją tobulinusių
dienų (valandų) skaičius
pedagoginių darbuotojų
skaičius
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

161 dienos (963 val.)
225 dienos (1450 val.)
124 dienos (742 val.)
222 dienos (1599 val.)

93 proc.
97 proc.
97 proc.
100 proc.

Kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius tenkantis
vienam mokytojui
4,34 dienos
6,25 dienos
4,28 dienos
7,66 dienos

ANTRASIS SKIRSNIS
KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI
Ugdymo turinį ir jo įgyvendinimą apsprendžia bendrųjų ugdymo planų pagrindu parengtas
Mokyklos ugdymo planas bei Bendrosios programos. Ugdymo planas skelbiamas viešai Mokyklos
svetainėje www.krpagrindine.lt.
Organizuojant ugdymo procesą ugdymo turinys sudaromas atsižvelgiant į mokinių
gebėjimus ar poreikius. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis „Mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“. Pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai 2020 metais
atitiko ugdymo plano ir higienos normų reikalavimus.
2020 m. mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas pagal Strateginį planą pasirenkant
sritis (temą, problemą): 2.3.1. Mokymasis, 3.1.1. Įranga ir priemonės, 3.2.2. Mokymasis virtualioje
aplinkoje, 4.1.2. Lyderystė, 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Duomenims rinkti ir apdoroti buvo naudojamasi NMVA tiesiogine sistema
www.iqesonline.lt, kurios pagalba buvo atliekamos mokyklos įsivertinimo ir pažangos apklausos
(mokinių ir tėvų, mokytojų). Sudarytas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas,
vykdymo kalendorinis planas. Buvo vykdomi penki įsivertinimo etapai (pasirengimas, įsivertinimo
plano parengimas, įsivertimo instrumentų parengimas, įsivertinimo atlikimas, atsiskaitymas ir

informavimas). Su gautais rezultatais supažindinta mokyklos bendruomenė. Koordinacinė
įsivertinimo grupė apibendrino rezultatus, suformulavo išvadas ir pateikė rekomendacijas,
pasiūlymus Mokyklos tarybai, mokytojų tarybai. Įsivertinimo rekomendacijos ir įsipareigojimai
naudojami tobulinti mokyklos veiklą. Mokyklos veiklos kokybės įvertinimo sprendimai grindžiami
skaidriai surinktais ir patikimais, realią Mokyklos situaciją iliustruojančiais duomenimis ir
informacija.
2020 m. gruodžio mėn. Nacionalinei švietimo agentūrai pateikta „Bendrojo ugdymo
mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa“. Vertinimo skalė nuo 1 iki 4.
Dalyvauti apklausoje pakviesti 262 mokiniai. Atsakytų klausimynų 117.
Aukščiausios vertės:
Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau – 3,7
Man yra svarbu mokytis – 3,7
Per paskutinius 2 mėnesius aš iš manęs niekas nesityčiojo –3,6
Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus – 3,4
Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti – 3,4.
Žemiausios vertės:
Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairius sudėtingumo užduotis – 2,6
Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos – 2,6
Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) – 2,7
Pamokoje aš nebijau suklysti – 2,7
Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę – 2,9.
Dalyvauti apklausoje pakviesti 253 tėvai. Atsakytų klausimynų 95.
Aukščiausios vertės:
Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas aš iš kitų mokinių nesityčiojo – 3,5
Mano vaikui yra svarbu mokytis – 3,5
Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojame socialinėje ir visuomeninėje veikloje
– 3,3
Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo – 3,2
Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos – 3,2.
Žemiausios vertės:
Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairius sudėtingumo užduotis – 2,4
Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)
– 2,7
Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu – 2,7
Mano vaikas pamokoje nebijo suklysti – 2,6
Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos
pasirinkimo galimybes – 2,8.
Dalyvauti apklausoje pakviesti 32 mokytojai. Atsakytų klausimynų 23.
Aukščiausios vertės:
Mokinius pamokoje skatinu bendradarbiauti – 3,9
Mokiniams padedu pažinti jų gabumus – 3,8
Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę – 3,7
Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmės – 3,6
Per mano pamokas mokiniai turi galimybę pasitrinkti įvairaus sudėtingumo užduotis – 3,6.
Žemiausios vertės:
Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu – 2,9
Mano mokiniams yra svarbu mokytis – 3,0
Į mokyklą mokiniams eiti patinka – 3,0
Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo – 3,0
Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos –3,1
Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu – 2,7.
Parengtos rekomendacijos įtrauktos į klasių vadovų veiklos planus, Mokyklos veiklos planą.

2020-ieji metai išsiskyrė ir kaip Kokybės krepšelio projekto, truksiančio 2 metus,
įgyvendinimo Mokykloje pradžia. 2020 metų viduryje, mokinių vasaros atostogų metu, Mokyklos
direktoriaus suburta darbo grupė, konsultuojant Nacionalinės švietimo agentūros paskirtam
konsultantui, parengė Kokybės krepšelio įgyvendinimo planą dvejiems metams. Dalis veiklų
įgyvendinta 2020-ųjų metų IV ketvirtyje, nuo spalio 1 d. startavus Krepšelio įgyvendinimui
Mokykloje.
Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos plano įgyvendinimo analizė
2020 m. spalio– gruodžio mėn.
1. Uždavinys. Pagerinti mokytojų profesinius gebėjimus, tobulinant pamokos vadybines
kompetencijas
Veikla
Veiklos įgyvendinimo rodiklis
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
• Vyko 6 seminarai pagal kvalifikacijos tobulinimo
pagal programą šiuolaikinės pamokos
programą „Ugdymo(si) proceso organizavimo
tema.
ypatumai įgyvendinant šiuolaikinę ugdymo(si)
paradigmą“:
• Seminaruose dalyvavo visi mokytojai (100 proc.),
mokyklos direktorė bei pagalbos specialistai;
• Visą programą išklausė 26 mokytojai (90 proc.).
Mokytojų skaitmeninių kompetencijų
• Įsigytos 3 interaktyvios lentos (ekranai);
tobulinimas interaktyvaus ugdymo
• Ekranai sumontuoti kabinetuose ir parengti darbui;
plėtrai modernizuojant IKT bazę.
• Organizuoti mokymai, kaip su jomis dirbti.
2. Uždavinys. Pagerinti ugdymo(si) organizavimą, sudarant sąlygas įtraukiam ir aktyviam
mokymuisi.
Veikla
Veiklos įgyvendinimo rodiklis
Konsultavimas pagal mokinių
• Veikė 10 konsultacinių centrų, konsultacijos
poreikius (gabių mokinių ir mokymosi
organizuotos nuotoliniu būdu;
spragų turinčių mokinių ugdymas).
• Dirbo 20 mokytojų.
Aktyvaus bendrųjų ir dalykinių
• Dirbant nuotolinio mokymo(si) būdu mokiniams
gebėjimų ugdymosi organizavimas.
suteikta mokymosi pagalba (pagalba prisijungiant
prie mokymosi platformos, vaizdo pamokų,
atliekant ir siunčiant užduotis, planuojant
mokymosi laiką ir kt. bei užtikrinant mokinių
saugumą);
• Buvo sudarytos tinkamos sąlygos bendrųjų
(mokėjimo mokytis, komunikavimo) ir dalykinių
kompetencijų ugdymui mokantis nuotoliniu būdu.
Kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo
• Įsigyti daugiafunkciniai spausdintuvai;.
individualizavimo, diferencijavimo
• Daugiafunkciniai spausdintuvai sumontuoti, parengti
organizavimui sąlygų pagerinimas.
darbui;
• Bus naudojami grįžus prie kontaktinio mokymosi
būdo.
Beveik visos numatytos veiklos organizuojamos laiku, pagal numatytus įgyvendinimo
laikotarpius. Nuolat fiksuojami ir kiekvieną mėnesį analizuojami numatytų veiklų įgyvendinimo
rodikliai. Kiekvieną mėnesį analizuojama panaudotų lėšų dalis.
Tęsiant LL3 projekto „Nuoseklus bendradarbiavimas, stiprinant refleksijos įgūdžiussėkmingo mokymo(-si) prielaida“ veiklas, sukurtas ir įgyvendinamas „Sėkmės kelio modelis“. Ši
priemonė suteikia mokiniams galimybes įsivertinti asmeninę pažangą, reflektuoti dalykinių ir
bendrųjų kompetencijų pokytį.

Mokykloje organizuojama vaikų amžių, gebėjimus, pomėgius atitinkanti neformaliojo
švietimo veikla. Yra gausi pasiūla neformaliojo švietimo programų – sporto, technologijų, meninės,
gamtosauginės krypties, atliepiančių mokinių poreikius ir pomėgius. Neformaliojo švietimo
užsiėmimus mokykloje lanko 125 mokiniai (48 proc. Mokykloje besimokančių mokinių). 33
mokiniai (13 proc. Mokykloje besimokančių mokinių) lanko daugiau nei vieną būrelį.
Ugdymo plane neformaliam švietimui skirta 703 val. per metus (19 val./sav.), jos visos
panaudotos tikslingai.
Mokykloje įgyvendinta 11 neformaliojo švietimo programų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Neformaliojo švietimo programos
Skautai
Lengvoji atletika
Sportiniai žaidimai
Tinklinis
Populiariosios muzikos studija
Jaunasis stalius
Kraitė
Gerbiu gamtą – saugau save
Jaunieji miško bičiuliai
Jaunasis kraštotyrininkas
Eksperimentų kambarys

Mokykloje vykstančius būrelius lanko 125 mokiniai (48 proc.). Daugiu nei vieną užsiėmimą
lanko 33 mokiniai (13 proc. iš visų Mokyklos būrelius lankančių mokinių). Jokia neformaliojo
ugdymo veikla mokykloje neužsiima 133 mokiniai (51 proc.), iš kurių dauguma renkasi
neformaliojo ugdymo užsiėmimus mieste (pvz. Sporto centre, Menų mokykloje).
Neformaliojo ugdymo pasiūla ir galimybės išsiaiškinama kiekvienų metų gegužę, kad naujų
mokslo metų neformaliojo ugdymo užsiėmimai atlieptų mokinių poreikius ir pasirinkimą.
Įgyvendinant Mokyklos strateginio plano prioritetą „Ugdymo(si) kokybė ir
veiksmingumas“, siekiant mokymo(si) patrauklumo ir efektyvumo per 2020 metus suorganizuota
84-ios ne pamokų forma įgyvendinamos veiksmingos ugdomosios veiklos.
Siekiant pagerinti mokinių pasiekimus 2020 – 2021 m. m. Ugdymo plane skirta daugiau
valandų modulių/pasirenkamųjų dalykų programoms įgyvendinti:

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Modulio/pasirenkamojo dalyko programos pavadinimas
Lietuvių k. ir literatūros įtvirtinimo modulis 6 kl.
Anglų k. programos įtvirtinimo/pagilinimo modulis 7 kl.
Matematikos programos įtvirtinimo/pagilinimo modulis 8 kl.
Matematikos programos įtvirtinimo modulis 10 kl.
Rusų /vokiečių k. projektas „Pažinkime pasaulį“ 5 kl.

Programos
apimtis
37 val.
37 val.
37 val.
37 val.
37 val.

Siekiant sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokinių savirealizacijai bei bendrųjų ir dalykinių
gebėjimų ugdymui mokykloje 2020 metais organizuota aktyvi ir veiksminga projektinė veikla. 2020
metais parengti ir vykdyti keturi savivaldybės finansuoti ir vienas vidaus projektas. Mokytojai ir
mokiniai ne tik įgyvendina įvairios paskirties projektus, bet ir dalyvauja kitų švietimo ir kultūros
įstaigų inicijuojamuose projektuose. 2020 metais vykdytas vienas Mokyklos vidaus projektas –
fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Judėjimas – sveikatos šaltinis“.

Keturių mokyklos parengtų projektų įgyvendinimą 2020 metais finansavo Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija:
Skirtas finansavimas Eur
Savivaldybės lėšos Privatūs rėmėjai

Projekto pavadinimas

Iš viso:

„Etnokultūrinis paveldas - tautinės
savimonės kraitis“
„Per aktyvų pažinimą“
„Žalioji vėliava“
„Keliauk, judėk, pažink“
Iš viso:

200,00
1150,00
115,00
800,00
2265,00

200,00
1450,00
115,00
800,00
2565,00

300,00

300,00

Mokiniai noriai dalyvauja regiono, šalies, tarptautiniuose konkursuose ir varžybose,
olimpiadose, viktorinose.
Metai
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Įvyko renginių
35
38
21

Dalyvavo mokinių
554
751
557

Tarp svarbesniųjų laimėjimų galima išskirti tarptautinėje KINGS olimpiadoje dalyvavusio
6a klasės mokinio Augusto Norkaus apdovanojimą I laipsnio diplomu bei 13 padėkų Nacionalinėje
aplinkosaugos olimpiadoje dalyvavusiems mokiniams. Kaip ir kasmet, aktyviai dalyvauta
Edukaciniame konkurse OLYMPIS. 2020 metais OLYMPIS Pavasario sesijoje dalyvavo 25
mokiniai, iš kurių diplomais įvertinti 8 mokiniai (I vieta – 8, II vieta – 10, III vieta – 11mokinių).
OLYMPIS Rudens sesijoje dalyvavo 19 mokinių, iš kurių diplomais įvertinti 16 dalyvių (I vieta – 7,
II vieta – 4, III vieta – 5 mokiniai), vienam dalyviui skirtas specialus prizas.
Išskirtiniai mokinių pasiekimai 2020 metais:
Mokinys

Klasė

Eil.
Nr.
1

Renginio pavadinimas

Oskaras Anuškevičius

6a

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2020“

2

Laurynas Beliauskas

8a

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2020“

3

Joris Dekaminavičius

7c

4

Vismantas Rutka

7c

5

Nojus Stankevičius

7a

6

Aleksas Petravičius

7c

7

Vita Pliskaitytė

6a

7-8 klasių Kazlų Rūdos
savivaldybės mokinių
matematikos olimpiada
7-8 klasių Kazlų Rūdos
savivaldybės mokinių
matematikos olimpiada
7-8 klasių Kazlų Rūdos
savivaldybės mokinių
matematikos olimpiada
7-8 klasių Kazlų Rūdos
savivaldybės mokinių
matematikos olimpiada
Kazlų Rūdos savivaldybės

Pasiekimai
Diplomas už labai gerus
rezultatus/geriausius
savivaldybėje
Diplomas už labai gerus
rezultatus/geriausius
savivaldybėje
I vieta

II vieta

III vieta

III vieta

II vieta

8

Arvita Buragaitė

6a

9

Urtė Bulotaitė

8c

10

Urtė Bulotaitė

8c

11

Ema Stravinskaitė

6b

12

Agnė Ignatavičiūtė

8c

13

Karolina Seliokaitė

8c

14

Augustas Norkus

6a

rudens kroso varžybos
Kazlų Rūdos savivaldybės
rudens kroso varžybos
Respublikinis IT konkursas
Kompiuterinė „Kalėdų pasaka“
Respublikinis Pranciškoniškųjų
prakartėlių konkursas „Pasitik
kūdikėlį Jėzų su šv.
Pranciškumi“
Respublikinis Pranciškoniškųjų
prakartėlių konkursas „Pasitik
kūdikėlį Jėzų su šv.
Pranciškumi“
Respublikinis konkursasparoda
„ Žiemos puokštė – KMAIK
2020“
Respublikinis konkursasparoda
„ Žiemos puokštė – KMAIK
2020“
Tarptautinė KINGS anglų
kalbos olimpiada

III vieta
Iškovotas diplomas už
puikų darbą
Pateko į šalies konkurso
finalą
Pateko į šalies konkurso
finalą
Pateko į šalies konkurso
finalą
Pateko į šalies konkurso
finalą
Aukščiausio lygio
(I laipsnio) diplomas

Atsižvelgiant į Mokyklos strateginio plano prioritetą „Ugdymo(si) kokybė ir
veiksmingumas“, Mokykloje vyksta konsultavimas pagal mokinių poreikius (gabių mokinių ir
mokymosi spragų turinčių mokinių ugdymas). Veikė 10 konsultacinių centrų, konsultacijos
organizuotos nuotoliniu būdu. Organizuotas aktyvus bendrųjų ir dalykinių gebėjimų ugdymas.
Dirbant nuotolinio mokymo(si) būdu mokiniams suteikta mokymosi pagalba (pagalba prisijungiant
prie mokymosi platformos, vaizdo pamokų, atliekant ir siunčiant užduotis, planuojant mokymosi
laiką ir kt. bei užtikrinant mokinių saugumą). Sudarytos tinkamos sąlygos bendrųjų (mokėjimo
mokytis, komunikavimo) ir dalykinių kompetencijų ugdymui mokantis nuotoliniu būdu.
Visiems mokiniams sudarytos sąlygos gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę bei karjeros
planavimo pagalbą. Šią pagalbą teikė visi pedagogai, socialinis pedagogas, psichologas,
bibliotekininkas.
Tęsiant Mokyklos strateginio plano prioriteto „Saugi, sveika partneryste grįsta ugdymo(si)
aplinka“ įgyvendinimą, siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su mokinių tėvais. Džiugina
mokinių tėvų aktyvesnis įsitraukimas į vaikų ugdymą(si).
Mokykla konsultavo mokinių tėvus, organizuodama klasės tėvų vaizdo susirikimus lapkričio –
gruodžio mėn. (4/11), teikdama mokyklos psichologo pagalbą (50 konsultacijų) ir socialinio
pedagogo pagalbą (148 konsultacijos), specialiojo pedagogo pagalba (18 konsultacijų). Įstaigoje
sukurta aiški mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie pagalbą mokiniams ir jų apsaugą nuo
prievartos, nusikalstamumo ir žalingų įpročių sistema.

Mokykloje veikianti nuosekli rūpinimosi mokiniais sistema – pagalba ir parama mokiniui.
Efektyvus Vaiko gerovės komisijos darbas. Vaiko gerovės komisija teikė pagalbą mokiniams,
pedagogams, tėvams. 2019–2020 m. m. vyko 14 Vaiko gerovės komisijos posėdžių ir 40
susirinkimų. (3 mokiniai nukreipti į Kazlų Rūdos PPT pirminiam įvertinimui, 5 - pakartotiniam
vaikų gebėjimų vertinimui ir mokymosi sunkumų priežasčių nustatymui.) 17 mokinių gavo
ilgalaikę, o 39 – trumpalaikę socialinio pedagogo pagalbą; 23 mokiniams buvo teikiama specialiojo
pedagogo, 37 mokiniams – psichologo pagalba. VGK susirinkimuose, posėdžiuose dalyvavo 67
tėvai ( t. y. 25 proc.), organizuoti du VGK posėdžiai su Kazlų Rūdos TBK, Marijampolės apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Kazlų Rūdoje.

Profesinis informavimas organizuojamas planingai, kaupiama, sisteminama ir skleidžiama
mokiniams informacija profesinio švietimo klausimais.(49 proc. mokinių gavo individualią
profesinio orientavimo (karjeros) konsultaciją, 47 proc. mokinių dalyvavo profesinio veiklinimo
organizuotose veiklose, 22 proc. mokinių rengė karjeros planą).
TREČIASIS SKIRSNIS
LYGINAMOJI ANALIZĖ
Mokinių pažangumo ir lankomumo rodikliai, lyginant su praėjusiais metais, keitėsi mažai.
Daugumos moksleivių pasiekimai atitinka išsilavinimo standartus. Bendras mokinių mokymosi
pažangumas sumažėjo 1,8 – (nuo 95,4 proc. iki 93,6 proc.).
Bandomajame elektroniniame 2020 m. nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime
(el.NMPP2020) dalyvavusių 5-ųjų klasių mokinių diagnostinių ir standartizuotų testų matematikos,
pasaulio pažinimo, skaitymo pasiekimai nėra lyginami su vidutiniais rezultatais šalyje ar
savivaldybėje.
5 klasė
Maksimalus
Mokyklos
Dalyvavusių
Mokyklos mokinių
galimas taškų
mokinių
Dalykas
mokinių
pasiekimų vidurkis
skaičius
pasiekimų taškų
skaičius proc.
proc.
vidurkis
Matematika
94 proc.
39
18,7
45,5
Pasaulio pažinimas
96 proc.
40
21,6
54,2
Skaitymas
98 proc.
30
16,8
56,4
Bandomajame elektroniniame 2020 m. nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime
(el.NMPP2020) dalyvavusių 9-ųjų klasių mokinių diagnostinių ir standartizuotų testų gamtos
mokslų, matematikos, skaitymo, socialinių mokslų pasiekimai nėra lyginami su vidutiniais
rezultatai šalyje ar savivaldybėje.
9 klasė
Dalyvavusių
Maksimalus Mokyklos mokinių Mokyklos mokinių
Dalykas
mokinių skaičius galimas taškų
pasiekimų taškų
pasiekimų vidurkis
proc.
skaičius
vidurkis
proc.
Gamtos mokslai
82 proc.
50
14,2
28,4
Matematika
100 proc.
50
12,7
25,5
Skaitymas
91 proc.
37
14,8
37
Socialiniai mokslai
91 proc.
50
14,9
30
2020 metų Užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) pasiekimų mokėjimo lygio testų
rezultatai įvertinant komunikacines kalbines kompetencijas pagal bendrąsias ugdymo programas,
siejant su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo matmenų A2-B1 lygiais,
lyginant su 2019 metais, pagerėjo.
Užsienio
2018–2019 m. m.
2019–2020 m .m.
kalba
Mokymosi
Nepasiekė
Pasiekė
Pasiekė
Nepasiekė Pasiekė A2 Pasiekė B1
lygį
B1
B1
A2
B1
13
12
27
Anglų kalba
2
(31 proc.)
(69 proc.)
(13 proc.) (87 proc.)
Vokiečių
2
5
kalba
(29 proc.)
(63 proc.)
2
6
Rusų kalba
(25 proc.)
(19 proc.)

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VEIKLOS REZULTATAI
Į ugdomosios veiklos procesus integruodama LL3 projekto pokyčio tikslą „Reguliarus
bendradarbiavimas stiprinant refleksijos įgūdžius – sėkmingo mokymo(si) prielaida“, mokyklos
bendruomenė sukūrė ir įgyvendina „Sėkmės kelio modelį“, parengė jo įgyvendinimo
rekomendacijas ir instrumentus (Sėkmės kelio pasas, savistabos valandėlės, pasiekimų ir pažangos
aprašai, kompetencijų aplankai, mokinių lūkesčių ir rezultatų analizė, refleksijų būdai ir kt.), kurie
padeda mokyklos bendruomenei atskleisti asmenybės ugdymo poreikį ir sudaro galimybes vieningai
ir sistemingai to siekti. Mokyklos išskirtinumas – asmenybės ugdymo modelio sukūrimas ir
aplinkosaugos idėjų puoselėjimas bei aplinkosaugos ir ekologijos idėjų puoselėjimas, dalyvaujant
gamtosauginių mokyklų programoje. 2020 metais mokyklos laimėjimai aplinkosaugos srityje
įvertinti Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir sertifikatu.
Mokykla pakankamai gerai aprūpinta informacinėmis technologijomis, kurių dėka ugdymo
procesas tampa efektyvesnis ir įdomesnis. 2020 metų pabaigoje Mokykloje iš viso buvo 110
kompiuterių. Mokinių mokymui skirti 62 kompiuteriai. Nuotoliniam mokymui panaudojome turėtus
30 planšetinių kompiuterių „Pupil“ ir iš ŠMSM gautas 35 planšetes. Ugdymui naudojamos 28
multimedijos, 10 spausdintuvų, 3 kopijavimo aparatai, 1 grotuvas, 2 foto ir video kameros, 4
išmanieji ekranai bei kita informacinė ir organizacinė technika. Mokykloje esantys kompiuteriai turi
prieigą prie interneto, administracijos kompiuteriai yra sujungti į vietinį tinklą.
Kryptingas Mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija, Kultūros centru, Sporto centru, pedagogine psichologine tarnyba,
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi, VšĮ Kazlų Rūdos
socialinės paramos centru, Kazlų Rūdos Policijos komisariatu, Kazlų Rūdos seniūnija, VĮ Kazlų
Rūdos mokomąja miškų urėdija, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija, Kazlų Rūdos pradine
mokykla bei Kazio Griniaus gimnazija, Marijampolės apskrities švietimo centru, Respublikine
Skautų draugija. Įgyvendinant Kokybės krepšelio projektą, užsimezgė partnerystė su Kauno rajono
Švietimo centru, Kauno rajono Jonučių progimnazija.
III SKYRIUS
KITA INFORMACIJA
Išorės vertintojų ir mokyklos bendruomenės apklausų duomenimis, mokyklos ištekliai
pakankami ugdymo procesui realizuoti, tačiau ne visos erdvės tinkamai panaudojamos mokinių
poreikiams, neišskirtinės edukacinės erdvės, tikslinga plėtoti aprūpinimą modernesnėmis
ugdymo(si) priemonėmis, žemi mokyklos lūkesčiai dėl jų. Nepakankamos galimybės mokiniams
patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, skatinančias tyrinėti, patirti, spręsti problemas, išbandyti
įvairių rūšių užduotis. NMVA apklausos teiginiui „Mokykloje yra pakankamai įvairių erdvių
vaikams dirbti ir ilsėtis“ sulaukta tik 19 proc. tėvų visiško pritarimo, su teiginiu „Pamokos gana
dažnai vyksta ne mokykloje“ visiškai sutiko 3 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų. Todėl būtina
užtikrinti įvairias ugdymo(si) formas ir būdus saugiose, šiuolaikiškose edukacinėse aplinkose,
papildant mokyklos materialinių išteklių bazę modernesnėmis ugdymo(si) priemonėmis. Siekiant
kuo efektyviau ugdyti praktinius mokinių gebėjimus, tikslinga modernizuoti maisto ruošos
tekstilės–etnokultūros kabinetą, gamtos mokslų laboratoriją bei užtikrinti, kiekvienas mokytojas
dėstomoje klasėje organizuos bent po vieną edukacinę pamoką, kurios turinys praplės, pagilins
dalyko programos turinį. Įsigijus daugiafunkcinių spausdintuvų ir interaktyviųjų lentų, pažangiausių
technologinių ir programinės įrangos sprendimų dermė pamokose leis pagerinti mokinių
motyvaciją, pasiekimus, o mokiniai bus įtraukiami į aktyvų mokymąsi. Įgyvendinant šiuos
pokyčius, tikslingai panaudojami ir ateityje bus naudojami Kokybės krepšelio projekto ištekliai.
Mokyklos bendruomenė sutelkė visas galimybes ir pastangas šio projekto įgyvendinimui, kad būtų

nuosekliai gerinami mokinių akademiniai pasiekimai, tobulinamos mokytojų kompetencijos šių
pasiekimų gerinimui užtikrinti ir modernizuojamos edukacinės aplinkos.
_____________________

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu
Nr.
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (1 priedas).
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (2 priedas).
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (3 priedas).
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (4 priedas).
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2020 m. pagal gruodžio 31 d. duomenis (5
priedas).
_________________

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. mokykla@krpagrindine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195473940

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio d.
Kazlų Rūda
1.Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135
patvirtinto Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų
grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 3 ir 18 punktais, Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu, teikiu Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio
pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitą ir Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės
mokyklos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Sprendimo projekto tikslai:
1. Pritarti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos
ataskaitai.
2. Patvirtinti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinį.
3. Galimos pasekmės.
Nenumatyta.
4. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nėra.
5. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti.
Šiam sprendimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.
6. Antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Direktorė

Asta Daugirdė

