FORMA PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. 401-12

KAUNO TADO IVANAUSKO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2011 m. rugsėjo 1 d. ir 2012 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos
programa).
2011-2012 m.m.
620

2012 –2013 m.m.
515

Kaitos tendencija
2012-2013 m.m. mokinių skaičius sumažėjo, nes nebuvo
komplektuotos 9,10 ir 11 klasės

2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4, 5-8, 9-10 ir 11-12 kl.
1-4 klasės

5-8 klasės

9-10 klasės

11–12 klasėse

2011-2012 m.m.

20,5

24,2

24,3

22,8

2012-2013 m.m.

21,6

23,6

-

21,5

3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys).
Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius
1-4 kl.
5-8 kl.
9-10 kl.
11-12 kl.

182

150

-

Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius
1-4 kl.
5-8 kl.
9-10 kl.
11-12 kl.

33

57

85

-
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4. Pamainingumas: mokinių ir klasių komplektų skaičius II pamainoje (įstaigos veiklos
programa).

Mokykla dirba viena pamaina.
5. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės):
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.

6892

31094

12382

30,5

62,1

139,13

0

2209

899

0

4,4

10,1

6. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos programa):
7
23
1
3
128

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

7. Įstaigos organizacinė struktūra (įstaigos duomenys, etatų sąrašas, įstaigos veiklos programa).
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

4,5

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas
ir kt.)

10,5

Pagalbinis/
techninis
personalas

19,75

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

-

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

atestuotų
mokytojų

vyr.
mokytojų

mokytojų
metodininkų

34,75

49

13

24

mokytojų
ekspertų

1

Iš viso
mokytojų

51

2
8. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa):
Laikiusiųjų egzaminą
mokinių skaičius

Valstybiniai brandos egzaminai
Lietuvių k.
Matematika
Anglų k.
Istorija

Išlaikiusiųjų egzaminą mokinių
dalis

Išlaikiusių nuo 50 iki 100 balų
dalis (%)

31

30

71,0

14

14

42,9

39

39

41,0

22

22

40,9

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis
Kartojančių kursą mokinių dalis
Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių dalis
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis
Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis

0
4
0
100%
100%

9. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys):
Būrelių skaičius

Panaudojamos
valandos

Nepanaudojamos
valandos

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

28

47

1

353 (69,8%)

10. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys):
Miesto
Dalyvavusių
skaičius
284

Respublikiniai
Nugalėtojų
skaičius
37

Dalyvavusių
skaičius
196

Tarptautiniai

Nugalėtojų
skaičius
24

Dalyvavusių
skaičius
12

Nugalėtojų
skaičius
7

11. Pastato būklės analizė. Žemės panaudos sutartis sudaryta. Higienos pasas yra. Energetinis auditas atliktas
ir investicinis projektas parengti 2011 metais. 2012 metų rugsėjo mėnesį investicinis projektas mokyklos renovavimui iš
Klimatos kaitos programos pateiktas LR aplinkos apsaugos ministerijos investiciniam fondui (LAAIF). Techninis
projektas neparengtas.

12. Mokyklos finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos programa):
Finansavimo šaltinis
Valstybinių funkcijų vykdymo programa
Biudžetinių įstaigų veiklos programa
Labdaros ir paramos lėšos
2 % pajamų lėšos
Specialiosios lėšos

Valstybės lėšos
Specialios tikslinės dotacijos
VIP
Privatizavimo fondo lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos

Skirta lėšų
(Lt.)
2 124 600
543 100
5 500
14 876
54 101

Panaudota
(Lt.)
2 124 191
541 776
5 500
33 756
54 101

Atlikti darbai

Skirta lėšų
(Lt.)

Panaudota
(Lt.)

Atlikti darbai

-

-

-

Pirkti projektoriai
Renovuotas šildymo punktas
Pirktas projektorius
Renovuoti 3a. tualetai
Renovuotas šildymo punktas, sistema,
pirktas kopijavimo aparatas
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13. Savivaldybės vidaus audito skyriaus, kontrolieriaus tarnybos, Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros ir kitų institucijų patikrinimo išvados: Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės
Vidaus audito skyriaus rekomendacijas, nurodytas mokyklos vidaus audito atasakaitoje Nr. 21-6-11, anksčiau nurodyto
termino buvo įgyvendintos 5 rekomendacijos (vienoje iš sporto aikštelių baigta tverti tvora, įrengti varteliai, pastatyti
mažojo futbolo vartai; sporto aikštelės tvora įtraukta į ilgalaikio materialaus turto apskaitą; praplėsta Statinių priežiūros
komisijos sudėtis; statinių priežiūros bei viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas įpareigotas kas ketvirtį pateikti
ataskaitas raštu apie atliktus statinio būklės stebėjimo duomenis ir kasmetinės apžiūros rezultatus bei atliktus viešuosius
pirkimus;

viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas įpareigotas kaskart atliekant pirkimą supažindinti pasirašytinai

komisijos narius su Mokyklos viešųjų pirkimų taisyklėmis ir reglamentu; naudojimui patvirtintos Mokyklos sudaromų
sutarčių registro ir mažos vertės bei supaprastintų pirkimų žurnalų formos; mokyklos direktoriaus įsakymu Viešųjų
pirkimų komisijos pirmininkas įpareigotas atlikti viešuosius pirkimus prekėms ir paslaugoms (šilumai, vandeniui,
elektrai, nuotekoms tvarkyti, ryšiams ir atliekoms išvežti), 1 rekomendacijos (daiktinių teisių įgijimo į mokyklos
teritorijoje esančius statinius (stadioną ir tris asfaltuotas žaidimų aikšteles)) įgyvendinimui skirtas laikas iki 2013-06-01
ir tai įstaiga privalo atlikti kartu su Kauno miesto savivaldybės Turto skyrius (mokyklos prašymas turto skyriui
pateiktas).

14. 2012 metų tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos
veiklos programa).
Tikslas

Minimalus lauktas 2012
m. rezultatas

2012 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas 2012
m. rezultatas

Pagerinti pamokos
kokybę 1-8 klasėse:
Aktyviųjų metodų,
Aktyviųjų metodų,
Aktyviųjų metodų,
 patobulinti
diferencijavimo ir
diferencijavimo ir
diferencijavimo ir
mokytojų
individualizavimo
individualizavimo
individualizavimo
profesines
taikymas
pamokose
taikymas
pamokose
taikymas pamokose
kompetencijas,
padidės 15%, lyginant su 1
taikant pamokose padidės 10%, lyginant su 1 padidėjo 13,2%, lyginant
tyrimo rezultatais;
su išorės vertinimo
tyrimo rezultatais;
aktyviuosius
rezultatais;
ugdymo metodus,
diferencijuojant ir
individualizuojan
t mokymosi
veiklas;
Stebėtų pamokų
Stebėtų pamokų
Stebėtų pamokų
 pasiekti, kad
vertinimas
3,0;
vertinimas
(pagal
vertinimas 3,2;
pagal parengtas
iliustracijas) 3,2;
iliustracijas
aktyviųjų metodų
taikymas ir
diferencijavimas
pamokoje būtų
įvertintas 3
lygiui;
5-8 klasių mokinių bus
5-8 klasių mokinių yra
5-8 klasių mokinių bus
 pasiekti, kad 5-8
pažangumas
97%;
pažangumas
95,6%;
pažangumas 97,5%;
klasių mokinių
pažangumas
pagerėtų iki
97,0%
Komentaras:
Įgyvendinant šį tikslą buvo organizuota plati metodinė, dalykinė ir kt. veikla:
 Organizuoti seminarai mokytojams: „Pagalba mokiniui, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymą“;
„Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais?“.
 Gerosios darbo patirties sklaida: Tado Ivanausko ir Julijanavos vidurinės mokyklos bendras praktinis
seminaras pagal dalykų blokus „Sėkminga pamoka – sėkminga mokyklos veikla“;
Atvirų pamokų mėnuo: „Aktyvaus mokymosi metodai sėkmingoje pamokoje“.
 Parengtos iliustracijos aktyviųjų metodų taikymo ir diferencijavimo pamokoje vertinimui. Vykdyta
ugdomoji priežiūra pagal parengtas iliustracijas „Aktyviųjų metodų taikymas ir diferencijavimas
pamokose“, stebėtos 72 mokytojų pamokos.
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Atliktas tyrimas ,,Aktyviųjų metodų, diferencijavimo ir individualizavimo 5 – 8 klasių pamokose
taikymas”, kuris parodė, kad aktyviųjų metodų, diferencijavimo ir individualizavimo taikymas pamokose
padidėjo 13,2%, lyginant su išorės vertinimo rezultatais.
 Nepavyko pasiekti, kad pagrindinio ugdymo programos I-osios pakopos mokinių pažangumas pagerėtų iki
97%.
Įgyvendinant šį tikslą pasiekti maksimalūs laukti rezultatai, išskyrus 5 – 8 klasių mokinių pažangumo
pagerėjimą.
Tikslas

Minimalus lauktas 2012
m. rezultatas

Patobulinti edukacines
aplinkas ir pagerinti
higienines sąlygas
mokykloje:
 įsigyti programinę Įsigyta programinė įranga
e-testavimui iki 2012 – 12įrangą e30
testavimui;

2012 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas 2012
m. rezultatas

Įsigyta programinė įranga
e-testavimui iki 2012-1230

Įsigyta programinė įranga
e-testavimui, mokytojai
apmokyti ja naudotis iki
2012 – 09-01
Įsigytas Multimedia
projektorius, irengtas
stacionariai iki 2012-09-01



įsigyti ir įrengti
stacionariai 1
Multimedia
projektorių;

Įsigytas Multimedia
projektorius iki 2012-1230

Įsigytas Multimedia
projektorius, įrengtas
stacionariai iki 2012-1230.



įrengti mokinių
poilsiui ir
laisvalaikiui
suoliukus prieš
mokyklą;

Įrengti 4 suoliukai iki
2012-05-01.

įrengti 6 suoliukai iki
2012-05-01.

Įrengti 6 suoliukai iki
2012-05-01.



Įrengti klasių ir kabinetų
įrengti klasių ir
langų (60 % ) žaliuzes iki
kabinetų langų
žaliuzes (65% visų 2012-09-01
mokyklos pastato
langų);

Įrengtos klasių ir kabinetų
langų (65 % ) žaliuzės iki
2012-05-01

Įrengti klasių ir kabinetų
langų (65 % ) žaliuzes iki
2012-05-01



suremontuoti III
aukšte, šoniniame
koridoriuje
esančius berniukų
ir mergaičių
tualetus;

Renovuoti III aukšto
šoniniame koridoriuje
esančius berniukų ir
mergaičių tualetus iki
2012-04-01

Renovuoti III aukšto
šoniniame koridoriuje
esantys berniukų ir
mergaičių tualetai iki
2012-01-30

Renovuoti III aukšto
šoniniame koridoriuje
esančius berniukų ir
mergaičių tualetus iki
2012-02-30



atlikti priesalio
remontą ir įrengti
jame rūbinę.

Suremontuotas priesalis,
jame įrengta rūbinė iki
2012-12-30

Darbai neatlikti

Suremontuotas priesalis,
jame įrengta rūbinė iki
2012-09-01

Komentaras:
Įgyvendinant 3 uždavinius pasiekti maksimalūs laukti rezultatai, 2 uždavinius – minimalūs ir 1 uždavinys
neįgyvendintas dėl nebiudžetinių lėšų stokos (planuotos lėšos buvo panaudotos berniukų ir mergaičių persirengimo
kambarių tualetų ir dušų renovavimui, valgyklos salės remontui, siekiant įgyvendinti reikalavimus higienos pasui
gauti). Mokytojų tarybos posėdyje, vertinant 2012 metų veiklos plano įgyvendinimą, nutarta neatlikti priesalio
remonto ir neįrengti ten rūbinių. Dėka įgyvendintų šio tikslo uždavinių ir priemonių, patobulintos mokyklos
edukacinės aplinkos, pagerintos higieninės sąlygos, gautas higienos pasas.

15. Mokyklos (kitos švietimo įstaigos) problemos. Pastato remontas: stogo šiltinimas, šildymo,
vandentiekio ir kanalizacijos sistemų renovavimas, šviestuvų, grindų dangos, durų pakeitimas. Aukštesni pagrindinio
ugdymo programos mokinių paiekimų lygio rodikliai.
Direktorius

_________________
(parašas)

Sigitas Alubauskas
(vardas ir pavardė)

