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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

2019 m. Kavarsko pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui (toliau – mokykla-

centras) išskirtini tuo, kad buvo kupini darbų, įvykių, naujovių ir iššūkių.

Praėjusiais  metais  mokykla-centras  dalyvavo  nacionaliniuose  projektuose:  ES

finansuojamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“, kuriame sudaromos galimybės visiems

pradinių klasių mokiniams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informacinį mąstymą,

ES struktūrinių  fondų ir  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  lėšų  finansuojamas  projektas

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio tikslas – modernizuoti

gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Per 2019 metus atlikta nemažai mokyklos-centro patalpų ir aplinkos tvarkymo darbų

tam, kad būtų pagerintos mokinių ugdymo(si) sąlygos: suremontuotos pailgintos mokymosi dienos

grupės patalpos, įrengta gamtos mokslų laboratorija pradinių klasių mokiniams, atliktas sporto salės

remontas, mokyklos teritorijoje įrengtas daržas, sukurta nauja patraukli erdvė 1–10 klasių mokinių

pasiekimams viešinti.

Fizinės aplinkos gerinimo aspektai  neatsiejami nuo psichologinio klimato gerinimo

mokykloje-centre, kultūros ir vertybių formavimo mokyklos-centro bendruomenėje. Be privalomų

kvalifikacijos tobulinimo mokymų darbuotojams organizuojami neformalūs susitikimai, edukacinės

išvykos, šventės, išvykos į spektaklius, kino peržiūras. 

Veiksminga  komunikacija  su  mokyklos-centro  bendruomene,  darbo  taryba  sudarė

sąlygas  2019  m.  mokykloje-centre  sklandžiai  įvykdyti  mokytojų  etatinio  darbo  užmokesčio

įgyvendinimo II etapą.

Mokykla-centras teikė ne tik ugdymo paslaugas mokiniams, bet ir paslaugas Kavarsko

seniūnijos  gyventojams,  todėl  stipriname  bendradarbiavimą  su  Kavarsko  seniūnija,  Kavarsko

miesto  bendruomenėmis,  Anykščių  kultūros  centro  Kavarsko  skyriumi:  organizuojame  bendrus

renginius, akcijas, aktyviai dalyvaujame Kavarsko miesto renginiuose ir pan.

Didžiuojuosi viena iš pagrindinių mokyklos-centro stiprybių – kūrybinga, inovatyvia,

atvira  pokyčiams,  kompetentinga,  didelę  darbo  patirtį  sukaupusia  mokytojų  ir  aptarnaujančio

personalo  komanda.  Tik  per  nuolatinį  bendradarbiavimą,  diskusijas,  buvo  rasti  ir  priimti

tinkamiausi sprendimai visose mokyklos-centro veiklos srityse.

Mokykla-centras  ir  ateityje  sieks  užtikrinti  saugią  aplinką  bei  sąlygas  kiekvienam

mokiniui  gauti  individualią,  jo poreikius atitinkančią pagalbą,  ugdyti  mokinių veiklumą ir  kurti



šiuolaikišką, mokyklos-centro bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo (si) aplinką, nuolatinį

mokytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą, bendruomeninių paslaugų plėtrą ir efektyvų

įstaigos veiklos organizavimą.

Mokyklos-centro  rezultatai  pateikti  2019  m.  veiklos  plano  ataskaitoje,  2019  m.

finansinių ataskaitų rinkinyje ir 2019 m. biudžeto vykdymo rinkinio ataskaitose, kurios viešinamos

mokyklos-centro internetinėje svetainėje (https://www.kavarskas.anyksciai.lm.lt).

I SKYRIUS
STRATEGINIO  IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant  mokyklos-centro  strateginį  ir  metinį  veiklos  planą  buvo  siekiama

sudaryti prielaidas aukštesnei bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo kokybei.

Strateginio plano įgyvendinimas

Įgyvendinant  2018–2020 mokyklos-centro  strateginio  plano pirmąjį  tikslą  –  gerinti

ugdymo proceso organizavimo kokybę – veikla buvo sutelkta į tokias kryptis: integruotų pamokų

planavimas  ir  organizavimas;  inovatyvių  mokymosi  metodų  aktyviam  mokinių  mokymuisi,

taikymas; ugdomųjų veiklų įvairiose ugdymo(si) aplinkose organizavimas.   

Mokytojai  ilgalaikiuose planuose numatė mokomųjų dalykų integraciją.  Kiekvienas

mokytojas per metus vidutiniškai organizavo po 3,2 integruotas pamokas. 

1–4  klasėse  30  proc.  pasaulio  pažinimo  pamokoms  skirto  laiko  per  metus  buvo

skiriama gamtamokslinių  gebėjimų ugdymui.  Mokyklos  darže  daržoves  augino priešmokyklinės

ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniai. 5–10 klasėse 30 proc. gamtos mokslo dalykui skirtų pamokų

laiko per metus buvo skiriama tyrinėjimams, eksperimentams ir praktinių įgūdžių ugdymui. 100

proc. mokytojų ilgalaikiuose planuose buvo nusimatę ugdymo procese vykdyti kitose edukacinėse

erdvėse. 124 pamokos per metus organizuotos kitose erdvėse. Iš 80 stebėtų pamokų per metus 75

proc. pamokų buvo taikomi ugdymąsi skatinantys metodai. 

Mokyklos-centro administracija, koreguodama tvarkaraštį ir numatydama netradicinio

ugdymo dienas, sudarė sąlygas integruotų mokymosi veiklų organizavimui. Tikslingai stebėtos ir

analizuotos  pamokos.  Pastebėta,  kad mokomųjų dalykų integracija,  inovatyvių mokymo metodų

organizavimas, ugdomųjų veiklų įvairiose ugdymo(si) aplinkose organizavimas padeda mokiniams

pritaikyti savo gebėjimus, padeda greičiau įsiminti informaciją, pagilina, praplečia ir susieja žinias

bei  gebėjimus,  žadina  mokinių  mokymosi  motyvaciją,  ugdo  mokinių  gebėjimą  bendrauti  ir

bendradarbiauti,  leidžia  kokybiškiau  paskirstyti  mokymosi  laiką,  skatina  mokytojus  dirbti

komandomis. 

90 proc.  1–10 klasėse dėstančių mokytojų pamokose numato skirtingas užduotis  ir

veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ir jų grupėms. 100 proc. stebėtų pamokų spec.

https://www.kavarskas.anyksciai.lm.lt/


poreikių mokiniams buvo pritaikytas ugdymo turinys, metodai, veiklos. 40 proc. stebėtų pamokų

mokiniai  dirbo  poromis  arba  mažose  grupėse  bendradarbiaudami.  Remiantis  2018–2019  m.  m.

mokyklos įsivertinimo ir  pažangos įsivertinimo ataskaita,  78 proc.  mokinių ir net 94 proc. tėvų

mano, kad „Mokykloje mokiniai skatinami bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems“.

Įgyvendinant antrąjį  tikslą – ugdyti  mokinių veiklumą – dėmesys sutelktas į tokias

sritis:  neformalusis  švietimas,   mokinių  saviraiškos  poreikių  tenkinimas  ir  saugių  ugdymo(si)

aplinkų  sudarymas.  Siekiant  efektyvinti  neformaliojo  švietimo  organizavimą  mokykloje-centre,

ištyrus neformaliojo švietimo būrelių poreikį, 2019 m. buvo pasiūlyti 4 nauji neformaliojo švietimo

būreliai.  Mokykloje-centre  surengta  atvirų  durų  diena,  kurios  metu  neformaliojo  švietimo

užsiėmimai pristatyti mokyklos bendruomenei. Visi neformaliojo švietimo būreliai bent po 1 kartą

užsiėmimus organizavo netradicinėse aplinkose.

Mokykla-centras  gavo finansavimą  pagal  Anykščių  rajono savivaldybės  strateginio

2019–2020 m. veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“ ir

organizavo dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą. Skatinant ir dar labiau motyvuojant mokinius

siekti geresnių ugdymosi rezultatų buvo suorganizuotos edukacinės išvykos.

Daug  dėmesio  skirta  gabių  mokinių  ugdymui.  Gabūs  mokiniai  buvo  skatinami

dalyvauti seniūnijos, rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir varžytuvėse. Kiekvieną mėnesį

buvo organizuojama daug įvairių renginių, akcijų, projektų, kurių metu tenkinami įvairių gebėjimų,

pomėgių mokinių poreikiai. 

Mokykloje-centre  ugdomos  mokinių  socialinės  kompetencijos. Mokiniai  dalyvauja

įvairiose Kavarsko miesto, Kavarsko miesto bibliotekos, Kavarsko parapijos renginiuose. Mokiniai

dalyvauja Šaulių sąjungos veiklose, savanoriauja miesto bibliotekoje.

Mokykloje-centre sudaromos saugios ugdymosi aplinkos: vykdyta patyčių prevencijos

programa Olweus, priešmokyklinio ugd. gr.–4  klasėse nuo rugsėjo mėn. pradėta vykdyti socialinio

ir  emocinio  ugdymo  programa  LIONS  QUEST  „Laikas  kartu“, viename  koridoriuje  ir

geltonuosiuose autobusiukuose įrengtos stebėjimo kameros, organizuotos klasės valandėlės, akcijos.

Atlikta  mokinių  tėvų  apklausa  parodė,  kad  lyginant  2017–2018  ir  2018–2019  mokslo  metus,

mokykloje  jų  (tėvų)  atsakymų  „Nėra  patyčių“  padidėjo  16  proc.  (nuo  71  proc.  iki  87  proc.

apklaustųjų respondentų).  Penkioms klasėms buvo organizuojamas 6 pamokų ciklas  seksualinės

prievartos  temomis.  „Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimas“,

„Gyvenimo  įgūdžių“  programos  buvo  integruojamos  į  klasės  valandėles,  neformalųjį  ugdymą,

trumpalaikius projektus ir akcijas. 

3  tikslas  –  stiprinti  mokyklos-centro  materialinę  ir  techninę  bazę.  Įgyvendinant  šį

tikslą  buvo  dirbama  tokiomis  kryptimis:  mokyklos-centro  ugdymo  bazės  modernizavimas  ir

motyvuojančių edukacinių ugdymo(si) erdvių kūrimas.  



Metinio plano įgyvendinimas

Įgyvendinant 2019 m. metinio plano pirmąjį tikslą – taikyti ugdymo procese pažangą

skatinančius ugdymo(si)  būdus ir  formas bei paveikų partnerišką bendradarbiavimą,  prioritetinis

dėmesys buvo skiriamas ugdymo proceso tobulinimui,  taikant  aktyviuosius ugdymo(si)  būdus ir

ugdymo(si)  diferencijavimui,  individualizavimui  ir  suasmeninimui  pagal  individualius  mokinio

poreikius.  100  proc.  mokytojų  kvalifikacijos  tobulinimo  seminaruose  tobulino  profesinę

kompetenciją. Metodinė taryba atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad padidėjo mokinių mokymosi

motyvacija.  Metodinė  taryba  nustatė,  kad  taikytos  priemonės  leido  ugdymą(si)  padaryti

patrauklesnį,  įdomesnį.  Tyrimo  metu  buvo  sužinota,  kad  mokytojai  siekdami  mokinių

bendradarbiavimo dažniausiai naudoja darbą poromis, grupinio darbo metodą; skatindami mokinius

kritiškai mąstyti naudoja diskusijas, debatus, minčių lietaus metodus. Aktyvieji mokymo metodai

skatino  mokinių  motyvaciją,  kūrybiškumą  ir  veikė  mokinių  saviraišką,  norą  bendrauti,

bendradarbiauti bei padėjo įsisavinti žinias.

Mokytojai skelbė informaciją apie gerąją patirtį mini konferencijoje, metodinių grupių

susirinkimų  metu,  rašė  informacinius  straipsnius  į  mokyklos-centro  svetainę,  mokyklos-centro

socialinio tinklo paskyrą, publikavo straipsnius vietinėje spaudoje. 

 Įgyvendinant metinio plano antrąjį tikslą – kurti šiuolaikišką, bendruomenės poreikius

atitinkančią ugdymo(si) aplinką, prioritetinis dėmesys buvo skiriamas saugių ugdymo(si) aplinkų

sudarymui  ir  motyvuojančių  ugdymo(si)  erdvių  kūrimui.  Dvidešimt  mokyklos  narių  dalyvavo

dviejų  dienų  socialinio  ir  emocinio  ugdymo  programos  LIONS-QUEST  „Laikas  kartu“

mokymuose. 100 proc. mokinių dalyvavo socialinių ir emocinių įgūdžių programose ir įgijo naujų

kompetencijų  ir  įgūdžių:  savimonės,  bendravimo  ir  bendradarbiavimo,  problemų  sprendimo,

nepasidavimo bendraamžių įtakai, dėkingumo šeimai.

 Dalyvaudami  Europos  Sąjungos  ir  valstybės  biudžeto  lėšomis  finansuojamame

projekte  „Mokyklų  aprūpinimas  gamtos  ir  technologijų  priemonėmis“  gauta  šiuolaikinių

technologijų priemonių ir įrangos. Atnaujinta mokyklos bibliotekos kompiuterinė įranga, įsigyti 2

multimedijos projektoriai, nupirktas naujas kompiuteris technologijų kabinetui.

II SKYRIUS
MOKYKLOS-CENTRO VEIKLOS REZULTATAI

Mokinių  akademinių  pasiekimų  pažanga:  bendras  mokyklos  pažangumas  –  99,28

proc., 1–4 klasių – 100 proc., 5–8 klasių – 100 proc., 9–10 klasių – 96,55 proc. (2018–2019 m. m.

metiniai   įvertinimai). Lyginant  su  2017–2018 m.  m.  bendras  pažangumas  nepakito  (kokybinis

pažangumas padidėjo 5,31 proc.).

Standartizuotų testų rezultatai (4, 6 ir 8 klasės, 1–3 diagramos):



                                                                                  1 diagrama. Standartizuotų testų 4 klasės

rezultatai

 

 

 

4

klasės

mokinių standartizuotų testų rezultatai parodė, kad mūsų mokyklos-centro mokiniams standartizuoti

rašymo testo  taškai,  standartizuoti  pasaulio  pažinimo  testo  taškai,  standartizuoti  skaitymo  testo

taškai,  standartizuoti  matematikos  testo  taškai  yra  tokie  pat,  kaip  ir  rajono  rodikliai. 4  klasės

mokinių  standartizuotų  testų  rezultatai  yra  aukšti  visų  dalykų.  Lyginant  su  2018  m.  rodikliais

patyčių situacijos rodiklis pagerėjo 0,59.

Silpniausia sritis – mokėjimo mokytis. 

                                                                                2  diagrama. Standartizuotų testų 6  klasės

rezultatai

6  klasės  mokinių  standartizuotų  testų  rezultatai  parodė,  kad  šios  klasės  mokinių

silpniausios sritys – mokėjimo mokytis ir savijautos mokykloje.

Standartizuotų  rašymo ir  skaitymo testų  rodikliai  yra  didesni,  o  matematikos  – ne

mažesni lyginant su rajono ir šalies rodikliais. Standartizuotos pridėtinės vertės rodiklis yra 0,10, t.

y. didesnis lyginant ir su rajono, ir su šalies rodikliais. 



Mokinių savijautos rodiklis yra aukštesnis už rajono ir šalies vidurkį. 

 PUPP  rezultatų  ir  metinių  įvertinimų  dermė  pagal  pasiekimų  lygmenis  (3–6

diagramos):                                                                                      

        3  diagrama. Lietuvių kalbos rezultatai

                                                                                                   

                                                                                                  4  diagrama. Matematikos  rezultatai

               

2019 m. PUPP rezultatų analizė

Lietuvių kalba (proc.)                                                                                                                      
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       5 diagrama. Lietuvių kalbos rezultatų palyginimas
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               2019 m. PUPP rezultatų analizė
               Matematika (proc.)

                                                                                     6  diagrama. Matematikos rezultatų palyginimas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų (pasiekimų lygmenimis) dermė

su metiniais įvertinimais:
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                                                                  1 lentelė. PUPP dermė su metiniais įvertinimais (procentais)

Dalykas PUPP įvertinimų, 
atitikusių metinius 
įvertinimus,  dalis

PUPP įvertinimų, nuo 
metinių įvertinimų 
besiskiriančių  ne daugiau 
kaip 1 balu, dalis

Lietuvių kalba 58,30 proc. 83,30 proc.
Matematika 33,33 proc. 83,30 proc.
Bendras įvertinimas 45,82 proc. 83,30 proc.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų (pasiekimų lygmenimis) dermė

su metiniais įvertinimais:

                                                             2 lentelė. PUPP ir metinių įvertinimų pagal pasiekimų lygmenis

Pasiekimų
lygmenys

Lietuvių kalba Matematika
Metinis PUPP Metinis PUPP

Mokinių
skaič.

Dalis,
proc.

Mokinių
skaič.

Dalis,
proc.

Mokinių
skaič.

Dalis,
proc.

Mokinių
skaič.

Dalis,
proc.

Aukštesnysis 3 25,5 2 16,6 4 33,34 4 33,34
Pagrindinis 3 25,0 4 33,4 7 58,33 4 33,33
Patenkinamas 6 50,0 5 41,7 1 8,33 4 33,33
Nepatenkinama
s

0 0 1 8,3 0 0 0 0

PUPP dalyvavo visi 10 klasės mokiniai.

2018–2019  m.  m.  1–4  klasių  mokiniai  padarė  pažangą. Mokslo  metų

pradžioje/pabaigoje  mokiniai  mokėsi  taip: aukštesniuoju  lygmeniu 8,6  proc./10,80  proc.;

pagrindiniu  lygmeniu 32,60  proc./30,40  proc.; patenkinamu  lygmeniu 58,60  proc./58,60  proc.;

nepatenkinamu lygmeniu 0 proc./0 proc. Per mokslo metus buvo pastebėta ugdymosi pažanga. 

5–8  klasių  mokinių  pasiekimai  mokslo  metų  pradžioje/pabaigoje  kito  taip:

aukštesniuoju lygmeniu mokėsi 7,9 proc./6,3 proc.; pagrindiniu lygmeniu mokėsi 30,10 proc./31,7

proc.; patenkinamu  lygmeniu mokėsi 55,5 proc./61,90 proc.; nepatenkinamu lygmeniu – 6,3 proc./

0 proc.

9–10 klasių mokinių pasiekimai mokslo metų pradžioje/pabaigoje buvo: aukštesnysis

lygmuo – 3,4 proc./6,8 proc., pagrindinis lygmuo – 24,10 proc./17,20 proc.; patenkinamas lygmuo –

62,0 proc./72,40 proc.; nepatenkinamas lygmuo – 10,30 proc./3,40 proc. 

Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių,  brandžių pradiniam ugdymui

dalis – 100 proc. 

Pradinį išsilavinimą įgijo 92,80 proc. mokinių. 7,2 proc. mokinių buvo ugdoma pagal

individualizuotą pradinio ugdymo programą. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. mokinių. 

Kokybinis  mokyklos  pažangumas  –  36,23  proc., 1–4  klasių  mokinių  kokybinis

pažangumas padidėjo 3,12 proc., 5–10 klasių mokinių padidėjo 6,90 proc.



Mokykloje sistemingai, po kiekvieno trimestro, rengta mokinių ugdymo(si) pasiekimų

analizė,  kurios  pagrindu  buvo  koreguojamas  ugdymo  procesas.  Ugdymo  proceso  tobulinimo

pagrindine kryptimi buvo pasirinktas ugdomosios veiklos formų tobulinimas.

Buvo nustatytos veiklos, turinys, mokymosi tempas ir poreikis, skirta 12 papildomų

pamokų  mokinių  poreikiams  tenkinti  (po  1  pamoką  1–4  klasėse  lietuvių  kalbos  (raštingumo)

mokymui, 2  pamokos  5  klasėje  rusų  kalbai,  1  pamoka  6  klasėje  lietuvių  kalbos  ir  literatūros

konsultacijoms,  po  1  pamoką  7  klasėje  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  bei  matematikos

konsultacijoms, 1 valanda 8 klasėje informacinių technologijų pamokai, po 1 valandą matematikos

ir  gamtos  mokslų  (biologijos)  konsultacijoms,  po  1  valandą  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  bei

matematikos  pamokoms,  1  valanda  matematikos  konsultacijoms,  po  1  valandą  matematikos

pamokai  ir  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  konsultacijoms),  kiekvienam  mokiniui  buvo  suteikta

galimybė  pagal  poreikį  gauti  individualias  konsultacijas  mokykloje-centre,  pamokoje  naudoti

šiuolaikiniai mokymo metodai, vestos interaktyvios, integruotos pamokos, pamokos netradicinėje

aplinkoje. 

Mokykloje  sudarytos  sąlygos  aktyviam  mokinių  dalyvavimui  konkursuose,

projektuose, olimpiadose, stovyklose, išvykose, žygiuose, akcijose (5 mokiniai dalyvavo moksleivių

vasaros  stovykloje-akcijoje  „Švarinkime  Šventosios  upę  2019“,  16  mokinių  dalyvavo  dieninėje

vasaros poilsio stovykloje „Kelionių lagaminas“, visi mokiniai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva,

nes liudija“, 6 mokiniai dalyvavo edukacinėje vasaros stovykloje „Jaunųjų energetikų akademija“,

5–10 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Darom“,  9–10 klasių mokiniai dalyvavo išvykoje į LSMU

Anatomijos muziejų Kaune, kuri skirta karjeros ugdymui, išvykoje į Vilnių, Forum Cinemas stebėti

filmo „Tarp pilkų debesų“, 4 klasės mokiniai dalyvavo išvykoje į gyvūnų globos namus Ukmergės

rajone, mokiniai dalyvavo Anykščių muzikos mokyklos netradicinio ugdymo dienos renginiuose,

seniūnijos,  rajono,  šalies  ir  tarptautiniuose  konkursuose:  Olympis,  Kings,  Bebras,  Matmintinis,

mokomųjų  dalykų  Kengūra  konkursuose,  pradinukų  diktantuose,   dalykų  olimpiadose  ir

konkursuose,   Kavarsko  turistų  būrelis  dalyvavo  pažintinėse  išvykose  „Stiprinkime  sveikatą

keliaudami“, 1–10  klasių  mokiniai  dalyvavo  kūrybiniuose  projektuose  ir  edukaciniuose

užsiėmimuose  (18  mokinių  dalyvavo  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos  „Keramika  –

asmenybės  pažinimas  ir  ugdymas  meno  kalba“  edukacinėje  ekskursijoje  „Animalistinės  figūros

lipdymas“  Panevėžio  dailės  galerijoje  ir  „Paukštis  –  pavasario  pranašas“  Panevėžio  gamtos

mokykloje,  10 mokinių dalyvavo VGTU nacionaliniame etape „Makaronų tiltai  2019“, 9 klasių

mokiniai  dalyvavo  muzikinėje  viktorinoje  Ukmergės  Užupio  pagrindinėje  mokykloje

„Muzodronai“, vykdytas  10  klasės  mokinių  etninės  kultūros  projektinis  darbas  „Piemenėlių

ganiavos  pabaiga“, kultūros  paso  užsiėmimai:  VšĮ  „Vikingų  kaimas“  edukacinis  užsiėmimas

„Senoviniai stalo žaidimai“, VšĮ „Savi keliai“ edukacijoje „Velykų margutis margas“ ir kt.).



Organizuoti  pasitarimai,  kurių  metu  su  mokyklos-centro  specialistais,  mokytojais

aptarėme  būdus,  kaip  siekti  geresnių  rezultatų  siekiant  individualios  mokinio  pažangos.

Rezultatyvus  pagalbos  mokiniui  specialistų  darbas,  tikslingas  mokinių  ugdymosi  poreikiams

tenkinti pamokų panaudojimas gerino ugdymo kokybę.

Mokinių kitų pasiekimų pažanga

Skatinome mokinius kuo gausiau dalyvauti neformaliajame švietime: darėme mokinių

apklausas, stebėjome užsiėmimus, organizavome neformaliojo švietimo būrelių veiklų pristatymus

mokiniams. Neformaliajame švietime mokykloje dalyvavo 88 proc. mokinių. 

136  mokiniai  dalyvavo  savivaldybės,  šalies  konkursuose,  olimpiadose,  varžybose,

akcijose ir kituose  renginiuose. 

Savivaldybės lygmens konkursuose pelnyta 20 prizinių vietų. 

Šalies lygmens konkursuose pelnytos 26 prizinės vietos. 

Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos 6 prizinės vietos. 

Savivaldybės lygmens varžybose laimėtos 2 prizinės vietos. 

Šalies lygmens olimpiadose, varžybose nepelnyta prizinių vietų.

Skatinome  mokinius  dalyvauti  internetiniuose  respublikiniuose  konkursuose

„Olympis“, kalbų Kengūroje, „Matmintinis“, „Matematikos ekspertas“ ir kt. 

                      Pamokos kokybės pažanga

Organizavome  pamokų  stebėseną.  Administracijos  vidutinis  stebėtų  ir  vertintų

pamokų skaičius, tenkantis vienam mokytojui – 2,7.

Administracijos vidutinis stebėtų ir vertintų kitų pedagoginių darbuotojų (specialiojo

pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, klasių auklėtojų ir kt.) veiklų skaičius, tenkantis vienam

pedagoginiam darbuotojui – 2. 

Netradicinėse aplinkose pravestos 124 pamokos. 

Pravestos 96 integruotos pamokos.

Dominuojantys stebėtų pamokų aspektai:

stiprieji  –  geras  mikroklimatas,  nuoširdus  bendravimas,  derinamas  paveikus

individualus,  partneriškas  bei  visos  klasės  mokymąsis,  mokinio  pasiekimai  ir  pastangos

pripažįstami  ir  skatinami,  mokiniai  mokomi  vizualizuoti  ir  paaiškinti  savo  mąstymą,

pademonstruoti įgūdžius;

tobulintini  – ugdymo(si)  organizavimas, orientavimasis  į  mokinio  poreikius,

savivaldumas mokantis.

Gera  pamokos  struktūra,  pamokos  tikslų  ir  uždavinių   formulavimas  ir  efektyvus

įgyvendinimas,  metodų  ir  priemonių  panaudojimas  pamokos  uždaviniams  įgyvendinti  skatino

mokinių pažangą.



Išskirtinės  mokyklos-centro  patirtys,  sėkmės  –  santykiai  ir  mokinių  savijauta  bei

veiklos, įvykiai ir nuotykiai yra stiprieji mokyklos veiklos aspektai. 

Mokytojai buvo skatinami tobulinti kvalifikaciją mokymo(si) formų ir būdų taikymo

srityje, inicijuotas projektas „Kolega – kolegai“.

                     Mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga

Mokykloje-centre vyko 53 renginiai. 

Renginiuose dalyvavo 100 proc. mokinių. 

Mokykla-centras parengė ir įgyvendino 23 projektus. 

Mokykla-centras vykdė 5 šalies projektus. 

Projektuose dalyvavo 100 proc. mokinių.

Mokinių,  dalyvavusių  jaunimo  organizacijose  bei  savanoriškoje  veikloje  buvo  3,6

proc.  Savanoriškos  veiklos  tikslas  –  tenkinti  vietos  bendruomenės  edukacinius,  kultūrinius,

socialinius poreikius. 

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui 2018–2019 m. m. –

1,37,  lyginant su 2017–2018 m. m. padidėjo 0,08 pamokos.

Efektyvi  priemonė  pozityviam  elgesiui  palaikyti  –  neformalus  švietimas  pagal

individualias mokinio savybes, jo poreikius ir mokyklos galimybes. 

Mokykloje veikia Mokinių taryba. Mokinių taryba inicijavo ir įgyvendino 6 veiklas:

Mokytojo dienos šventės organizavimas, nuotraukų parodos eksponavimas, stendo „Rūkymo žala“

parengimas,  Helovino šventės  ir  Melagių dienai  skirtus renginius,  organizavo akciją  „Kalėdinių

atvirukų dalinimas miestelio gyventojams“.

                      Mokinių emocinis saugumas iš „Mokinių apklausos NMVA 2019“

Remiantis  mokyklos  ir  įsivertinimo  ir  pažangos  anketa,  apklausus  5–10  klasių

mokinius, net 87 proc. mano, kad jiems svarbu mokytis, 78 proc. nurodė, kad mokykloje mokiniai

yra skatinami bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems, mokytojai jiems padeda pažinti savo gabumus

ir  polinkius, mokykloje  mokiniai  sužino pakankamai  informacijos  apie  tolimesnio  mokymosi  ir

karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes.

3–4 lygio įvertinimų procentinių išraiškų aritmetinis vidurkis – 73,08 proc.

Vykdytos  4  prevencinės  programos.  Prevencinėse  programose  dalyvavo  100  proc.

mokinių.

Puoselėjant  mokinių  pilietinį  sąmoningumą  organizuotas  Konstitucijos  egzaminas,

įvyko  susitikimas-diskusija  su  Anykščių  rajono  tarybos  nariu,  mokiniai  aktyviai  ir  kūrybiškai

dalyvavo akcijose „Neužmirštuolė“, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Tegu nelieka užmirštų kapų“,

„Kavarsko  partizanų  kapavietės“,  mokiniai  dalyvavo  Lietuvos  partizanų  pagerbimo  renginyje

Kavarske, organizuotas „Gedulo ir Vilties dienos“ paminėjimas  ir kt.



Pilietiškumo  ugdymas  inicijuotas  ir  neformaliojo  ugdymo  būreliuose:  „Kavarsko

turistai“,  folkloro  grupė  „Cimbučiai“  ir  renginiuose  knygnešio  dienai  paminėti,  Idėjų  mugėje,

Kaziuko mugėje,  mokiniai dalyvauja SKAT veikloje ir kt.

                     Mokyklos-centro veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga

Mokyklos-centro  veiklos  kokybės  vertinimas  atliekamas  vadovaujantis  veiklos

kokybės  įsivertinimo  rekomendacijomis,  patvirtintomis  Švietimo  ir  mokslo  ministro  įsakymu.

Vadovaujantis  rekomendacijomis  mokykloje-centre  sudaryta  mokyklos-centro  veiklos  kokybės

įsivertinimo  darbo  grupė. Mokyklos-centro  veiklos  kokybės  įsivertinimui  atlikti  naudojome

„IQUES  Online  Lietuva“  internetinę  apklausą,  įsivertinimo  darbo  grupė  pateikė  mokytojams

rekomendacijas ir siūlymus, individualius pokalbius, apvaliojo stalo diskusijas, dokumentų analizę. 

                     Stiprieji, silpnieji veiklos aspektai, tobulinti pasirinkti aspektai

Stiprieji  veiklos  aspektai: 1.1.1.  gyvenimo  planavimas, 1.2.1  pasiekimų

asmeniškumas, 1.2.2.  atskaitomybė  apie  mokyklos  pasiekimus  ir  pažangą, 2.1.3.  santykiai  ir

mokinių savijauta, 2.3.2. veiklos, įvykiai ir nuotykiai, 3.1.2. mokyklos aplinkos estetiškumas, 4.1.1.

optimalus  išteklių  paskirstymas, 4.1.3.  mokyklos  savivaldos  skaidrumas  ir  atvirumas,  4.2.3.

mokyklos tinklaveika.

Silpnieji veiklos aspektai: 2.2.2. diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas,

2.3.1 savivaldumas mokantis, 2.2.2. ugdymo(si) organizavimo įvairovė.

Mokykla-centras  atsižvelgdamas  į įsivertinimo  išvadas  ir  rekomendacijas, sudarė

mokyklos-centro 2019 veiklos planą ir įgyvendino priemones (integruotų pamokų planavimas ir

organizavimas, inovatyvių mokymosi metodų aktyviam mokinių mokymuisi taikymas, ugdomųjų

veiklų įvairiose ugdymo(si) aplinkose organizavimas, mokinių pasiekimų stebėsenos vykdymas).

Mokyklos-centro veiklos stiprieji aspektai: labai geras mokyklos mikroklimatas; apie

mokyklą  tėvai  ir  mokiniai  atsiliepia  teigiamai;  mokykloje  dirba  kvalifikuoti  specialistai;

kompetentingi  dalykų  mokytojai;  kvalifikuotą  specialistų  pagalbą  teikia  pagalbos  mokiniui

specialistai; mokykloje puoselėjamos tradicijos. Mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys pagal savo

gebėjimus  gali  padaryti  pažangą,  mokantis  jo  dalyko.  Mokytojai  visada  padeda,  papildomai

paaiškina. Tėvai patenkinti,  kad vaikai mokosi šioje mokykloje. Mokiniai noriai eina į mokyklą,

jaučiasi savi mokyklos  bendruomenėje, pasitiki savo jėgomis. Ugdymas mokyklos gyvenimu yra

paveikus, veiklos, įvykiai ir nuotykiai yra stiprieji mokyklos aspektai. 

Mokyklos-centro veiklos įsivertinimo apklausoje dalyvavo 75,27 proc. mokinių, 70,19

proc. tėvų, 100 proc. mokytojų.

Įsivertinimas yra mokyklos-centro bendruomenės refleksija, pasitikrinimas, ar teisingu

keliu einama,  įžvelgiami  giluminiai  dalykai,  atrandamos naujos galimybės.  Naudojame „IQUES

Online  Lietuva“  grįžtamojo  ryšio  metodikas,  jas  pritaikome  analizuojamų  rodiklių  turiniui.



Grįžtamojo  ryšio  rezultatus  diskutuojame  metodinėse  grupėse,  apibendrinant  ir  prisiimant

įsipareigojimus kokybę gerinantiems sprendimams ir jų įgyvendinimui.

                      Mokytojų ir vadovų lyderystės bei kompetencijų pažanga

Savivaldybėje skleidė patirtį 45,1 proc. mokytojų, respublikoje – 9,6 proc.

Gebančių  stebėti  ir  identifikuoti  individualią  mokinio  pažangą  yra  100  proc.

mokytojų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko 29,0 kvalifikacijos tobulinimo valandų.

Mokytojams buvo sudarytos sąlygos dirbti dalykinių olimpiadų vykdymo, olimpiadų

darbų  vertinimo,  standartizuotų  testų  vykdymo,  tikrinimo,  lietuvių  kalbos,  anglų  kalbos  įskaitų

vertinimo komisijose, technologijų, dailės egzamino vertinimo ir kt. komisijose, užduočių rajono

dalykinėms  olimpiadoms ruošimo, konkursų, varžybų organizavimo, vertinimo komisijose.

Mokytojai  buvo  skatinami  dalyvauti  respublikiniuose,  internetiniuose  konkursuose,

projektuose, varžybose. Mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Kengūra“, „Olympis 2019“,

„Kalbų  Kengūra“,  „Matmintinis“,  2019  metų  nacionaliniame  ir  gamtamokslinio  raštingumo

konkurse, 5  mokiniai  sėkmingai  baigė  LJMM prie  VU, 6  mokiniai  dalyvavo  UAB „Renerga“

konkurse  respublikoje  ir  vasaros  stovykloje,  dalyvavo  įvairiose  sportinėse  varžybose  (kvadrato,

futbolo, krepšinio, tritaškių metimo, smiginio).

Vadovai patirties respublikoje neskleidė. Rajono mokytojų mini konferencijos metu

„Mokome ir  mokomės“ mokyklos-centro direktorius skaitė  pranešimą apie projektą,  apie  veiklų

etapus ir įvykusius renginius „Informatika pradiniame ugdyme“.

Vienam vadovui vidutiniškai teko 47,0 kvalifikacijos tobulinimo valandos.

Vadovų  iniciatyva  2019  metais  vykdyta   OPKUS  patyčių  prevencijos  programa,

kurios tikslas – mokyti visą mokyklos-centro personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas

reaguoti. 

Siekiant  veiksmingų  ir  kokybinių  ugdymo  pokyčių,  buvo  sudarytos  sąlygos

kiekvienam mokyklos-centro bendruomenės nariui ugdytis lyderystės kompetencijas.

Skatinome,  kad  pamokos  vyktų  įvairiose  netradicinėse  aplinkose.  Pamokos  vyko

konferencijų  salėje  UDC bibliotekoje,  skaitykloje,  seniūnijoje,  prie  Kavarsko Šv.  Jono šaltinio,

stadione,  elektrinėje,  botanikos  sode,  IT  kabinete,  3D  klasėje,  mokyklos-centro  aktų  salėje

dalyvaujant  įžymiems  žmonėms,  Jono  Biliūno  tėviškėje,  B.  Buivydaitės  muziejuje,  Anykščių

regioniniame  parke,  mokyklos-centro  kieme,  natūralioje  pievoje,  Šventosios  upės  pakrantėje,

Aukštaitijos  nacionaliniame parke,  saugomų teritorijų  nacionaliniame lankytojų  centre,  Vilniaus

Energetikos ir technikos muziejuje, Valdovų rūmuose  ir kt.

2019 m. metiniame veiklos plane numatytos priemonės įgyvendintos 100 proc.

Mokykloje-centre  suburtos  9  darbo  grupės,  kurių  veikla  įtakojo  mokyklos-centro



pažangą (Vaiko gerovės komisija, metodinės grupės, metodinė taryba, mokinių taryba, mokyklos

veiklos tobulinimo grupės ir kt.).

Įgyvendinta 15 tėvų pateiktų iniciatyvų: netradicinės pamokos 1–2 klasių mokiniams

organizavimas; naujos erdvės pradinių klasių mokinių ugdymuisi įrengimas; sveiko maisto akcijos

iniciavimas; mokyklos daržo įrengimas, kelionės „Į sveiko maisto šalį“ organizavimas, išaugintų

daržovių dovanojimas daugiavaikei šeimai, šventės „Daržovių puota“ organizavimas; pasiūlymų dėl

vadovėlių  ir  grožinės  literatūros  įsigijimo  teikimas;  tradicinių  renginių  kartu  su  mokinių  tėvais

organizavimas; pasiūlymas dėl  uniformų  (polo  marškinių)  dėvėjimo; Kalėdinio  renginio

organizavimas  ikimokyklinėje  grupėje;  mokyklos  veiklos  viešinimas  žiniasklaidoje;  edukacinės

mokinių  išvykos  kartu  su  jų  tėveliais  organizavimas;  socialinis  projektas  „Dalinkimės  šventu

Kalėdų džiaugsmu“; pailgintos mokymosi dienos grupės kabineto įrengimas.

Ieškojome įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formų, stengėmės, kad

tėvai  aktyviai  dalyvautų  mokyklos-centro  veikloje.  2019  m.  pradėjome  organizuoti  paskaitas

tėvams,  kuriuose  dalyvauja  įvairių  sričių  specialistai,  pvz.  vaiko  teisių  apsaugos  specialistai,

psichologai, skaitantys paskaitas aktualiomis temomis. Labai pasiteisino pradinių klasių mokinių ir

tėvų sportiniai renginiai, edukacinės išvykos kartu su mokiniais ir jų tėvais.

Bendruomenės  narius  skatinome  puoselėti  mokyklos-centro  savitumą,  ugdytis

tapatumo jausmą. Mokykloje-centre buvo remiama mokytojų lyderystė. Mokytojai dirbo įvairiose

darbo grupėse. Lyderystės vaidmens suteikimas mokytojams darė teigiamą įtaką mokytojų darbo

rezultatyvumui ir mokinių įtraukimui į ugdymosi procesą, mokinių rezultatams. Mokytojai lyderiai

prisidėjo prie mokyklos-centro tobulinimo ir pokyčių, skatino bendradarbiavimą mokyklos-centro

viduje,  tarp  mokyklų.  Pasidalijamoji  lyderystė  didino  motyvaciją,  skatino  pamatyti  lyderį

kiekviename,  priklausomai  nuo  jų  atliekamų  darbų  ir  apėmė  ne  tik  pedagogus,  bet  ir  kitus

darbuotojus,  mokinius  bei  tėvus.  Lyderiai  atviri  naujoms idėjoms  ir  pasirengę  mokytis  iš  kitų.

Mokytojų  tarybos  posėdžių  metu  taikant  grįžtamąjį  metodą  nagrinėtiems  klausimams  aptarti,

sudarytos iniciatyvinės kūrybinės darbo grupės, kurios padėjo veiksmingai spręsti ugdymo proceso,

kultūros  puoselėjimo,  bendradarbiavimo  su  socialiniais  partneriais,  projektų  rengimo,  pagalbos

mokiniams  teikimo  ir  kitus  klausimus,  kuriuose  buvo  sprendžiami  efektyvios,  besimokančios

organizacijos veiklos klausimai.

Mokykla-centras yra miestelio švietimo ir kultūros židinys. Dalyvavome mokyklos-

centro bendruomenės projektuose kartu su seniūnija, bendruomene, biblioteka, bažnyčia, kultūros

namais.  Sudarytos  sąlygos  mokinių  tėvams  ir  seniūnijos  bendruomenės  nariams  dalyvauti

seminaruose ir mokymuose mokykloje-centre. 

III SKYRIUS
VEIKLOS  REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ



                                                                                           3 lentelė. Mokyklos-centro pasiekimų

rodikliai                                               

Rodiklio pavadinimas
2018 m.

rezultatai
2019 m.

rezultatai
1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI
1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas, proc. 99,34 99,28
1.2. Vienam mokiniui tenkantys laikyti brandos egzaminai, skaičius - -
1.3.  Priešmokyklinio  ugdymo  programą  baigusių  mokinių,  brandžių

pradiniam ugdymui, dalis

100,00 100,00

1.4. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, dalis 87,50 92,80
1.5. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis 94,40 100,00
1.6. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis - -
2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI
2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime mokykloje, dalis 90 88
2.2. Mokinių dalyvavimų savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose,

varžybose ir kt., skaičius

129 136

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 27 20
2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 21 26
2.5.  Savivaldybės  lygmens  dalykinėse  olimpiadose  pelnytos  prizinės

vietos, skaičius

18 6

2.6.  Šalies  lygmens  dalykinėse  olimpiadose  pelnytos  prizinės  vietos,

skaičius

- -

2.7. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius 9 2

2.8. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius - -
3. PAMOKOS KOKYBĖ
3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius 149 80
3.2.  Administracijos  stebėtos  ir  vertintos  kitų  pedagoginių  darbuotojų
(spec.  pedagogo,  logopedo,  psichologo,  socialinio  pedagogo,  klasių
auklėtojų ir kt.) veiklos, skaičius

12 6

3.3. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius 45 96
3.4. Integruotos pamokos, skaičius  87 124
4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS
4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius 28 53
4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis, proc. 100 100
4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 23 23
4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 23 23
4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 4 5
4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis, proc. 100 100
4.7.  Praleistos  nepateisintos  pamokos,  tenkančios  vienam  mokiniui,

skaičius

1,29 1,37

4.8.  Mokinių,  dalyvaujančių  jaunimo  organizacijose  bei  savanoriškoje
veikloje, dalis, proc.

10,1 3,6

4.9.  Mokinių  savivaldos  institucijų  inicijuotos  ir  įgyvendintos  veiklos,

skaičius

6 6

4.10.  Mokinių  emocinis  saugumas,  3–4  lygio  įvertinimų  procentinių
išraiškų aritmetinis vidurkis

73,21 73,08

4.11. Vykdytos prevencinės programos, skaičius 4 4



4.12. Prevencinėse programose dalyvavusių mokinių dalis, proc. 100 100
5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS
5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis,

proc.

85,10 75,27

5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų

dalis, proc.

70,50 70,19

5.3.  Mokyklos  veiklos  įsivertinimo  apklausose  dalyvavusių  mokytojų

dalis, proc.

100,00 100,00

6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS
6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis, proc. 45,86 45,1
6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis, proc. 8,57 9,60
6.3.  Mokytojų,  gebančių  stebėti  ir  identifikuoti  individualią  mokinio

pažangą, dalis, proc.

100 100

6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos

veiksmingumui įvertinti, dalis, proc. 

27,78 16,1

6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam

mokytojui 

27,0 29,0

6.6.  Kolegialiai  stebėtos  ir  vertintos  pamokos  (modelis  ,,Kolega  –

kolegai‘‘), skaičius

17 24

6.7. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 0 1
6.8. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 0 0
6.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam

vadovui

68 68

6.10. Įrengtos,  pritaikytos  ir  naudojamos netradicinės  ugdymo aplinkos,

aplinkų mobilumas, skaičius 

2 2

6.11.  Įgyvendintų  metiniame  veiklos  plane  numatytų  priemonių  dalis,

proc.

95 100

6.12. Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla darė

įtaką mokyklos pažangai, skaičius

9 9

6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius 7 15
7. 2019 METŲ MOKYKLOS BIUDŽETAS
7.1. Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, Eur 1182,82 1312,98
7.2. Gauta lėšų projektinei veiklai, Eur 410,00 600,00
7.3. Lėšų pritraukimas iš kitų galimų finansavimo šaltinių, Eur - -

IV SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

                      Personalo ir finansų valdymas

Kavarsko  pagrindinėje  mokykloje-daugiafunkciame  centre  dirbo  35  pedagoginiai

darbuotojai, iš jų 27 – pagal pagrindinių, 8 – pagal nepagrindinių pareigų darbo sutartis. Mokytojų

kvalifikacija:  1  mokytojas  įgijęs  mokytojo  eksperto  kvalifikacinę  kategoriją,  20  –  mokytojų

metodininkų  kvalifikacines  kategorijas,  7  –  vyresniojo  mokytojo,  2  –  mokytojo  kvalifikacines



kategorijas.

Pagalbą  mokiniams  teikė  3  pagalbos  mokiniui  specialistai:  specialusis  pedagogas,

logopedas, socialinis pedagogas.

Mokyklos-centro direktorė – Loreta Daugėlienė, vadybinis stažas 3 metai 3 mėnesiai.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – vadybinis stažas 10 metų.

                                                                                                                                     Mokyklos-centro valdymo struktūra

Mokykloje-centre  pareigybių  skaičius  –  28,35:  3  vadovai  –  direktorius  ir  du

pavaduotojai, 1  –  vyr.  buhalteris, 10,85  – specialistai,  2,25 –  kvalifikuoti  darbininkai,  11,25  –

darbininkai.               

Darbuotojų kaita: 9 pedagoginiai darbuotojai išėjo, 9 pedagoginiai darbuotojai priimti.

Darbuotojų  skatinimui  taikytos  skatinimo  priemonės:  padėka  (žodžiu,  raštu),

priemokos metų pabaigoje. 2019 m. padėka raštu paskatinta 15 darbuotojų.

Per  biudžetinius  metus  5  nepedagoginiai  darbuotojai  tobulino  kvalifikaciją

seminaruose. Vidutinis  kvalifikacijos  tobulinimo  valandų  skaičius,  tenkantis  vienam

nepedagoginiam  darbuotojui  –  11,2  val. Vidutinis  kvalifikacijos  tobulinimo  valandų  skaičius,

tenkantis  vienam  mokytojui  –  29,0  val. Vidutinis  kvalifikacijos  tobulinimo  valandų  skaičius,

tenkantis vienam vadovui – 47,0 val. 

Mokyklos-centro vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis – 16977 Eur,

darbuotojų metų atlyginimų vidurkis – 9122 Eur.

        Turto valdymas

        Mokyklos-centro patikėjimo teise valdomo turto plotas – 4461,95 kv. m., išnuomoto

turto plotas – 270 kv.m. Nuomos tipo sutarčių – 2.

       Faktinių mokyklos-centro nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos

pagrindais, arba išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina 15941 Eur per



metus. Už valgyklos nuomą per metus mokykla-centras gavo 630 Eur.

         Dokumentų valdymas

                     Buhalterinių dokumentų tvarkymui naudojamos FINAS, FinNet, VSAKIS, FINALGA

programos.

Per metus gauta ir užregistruota 303 dokumentai, išsiųsta – 239. Direktoriaus įsakymų

veikos  organizavimo  klausimais  –  87,  mokinių  klausimais  –  162,  personalo  klausimais  –  103,

atostogų ir komandiruočių klausimais – 175.

Dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu buvo 156.

         Viešųjų pirkimų organizavimas

Mokykloje-centre per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų

pirkimų  skaičius  –  124  (pokytis  su  praėjusiais  metais  yra  6), jų  vertė  70800  Eur  (pokytis  su

praėjusiais metais yra 13696). 

Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų 

valdymas

Naudojamų informacinių sistemų skaičius – 11. Mokykloje-centre naudojami laidinis

ir  nelaidiniai  tinklai,  ryšio  paslaugas  teikia  LITNET   tinklas.  Veikia  išorinės  informacinės

paslaugos:  el.  dienyno  Tamo  sistema,  mokinių  ir  pedagogų  duomenų  registrai,  NEC  sistema,

KELTAS, ŠVIS, Eksitonas. Bankų pavedimai, mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant

FINAS ir FINALGA sistemas.

Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 80.

Naudojamo internetinio ryšio sparta – 35 Mb/s, internetinio ryšio išlaidos per metus –

395 Eur.

Per  biudžetinius  metus  patvirtintos  faktinės  kompiuterių,  informacinių  sistemų

tvarkymo ir priežiūros išlaidos – 2571 Eur (Saugos bendrovės UAB „Šerifai“ paslaugos per metus

kainavo 695 Eur, FinNet – 715 Eur, UAB „Tavo mokykla“, „Dienyno“ naudojimo ir priežiūros

paslaugos – 210 Eur, UAB Sinkevičiūtė-Vogel (spausdintuvų, kompiuterių remonto ir aptarnavimo)

– 661 Eur), dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priežiūra – 290 Eur).

         Programų ir projektų valdymas

               Priešmokyklinio  amžiaus  vaikai  ugdomi  mokyklos-centro  priešmokyklinio  ugdymo

grupėje.

Naujos  neformaliojo  ugdymo programos: Jaunieji  gamtininkai  5–6  klasėms,  šokių

būrelis „Intrus“ 1–4 ir 9–10 klasėms, „Sportiniai žaidimai“ 5–8 klasių mokiniams.

                      Mokykloje-centre buvo vykdomas projektas, dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla

„Kelionių  lagaminas“,  finansuojama pagal  Anykščių  rajono savivaldybės  strateginio  2018–2020

metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“.



Mokykla-centras  dalyvavo  ES  projekte  „Mokyklų  aprūpinimas  gamtos  ir

technologinių  mokslų  priemonėmis“,  projekto  kodas  Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001,

įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Mokykla-centras  dalyvavo  UPC projekte  „Informatika  pradiniame  ugdyme“,  kurio

metu  mokiniams  suteikiamos  galimybės  ugdytis  skaitmenines  kompetencijas,  kūrybiškumą,

informacinį  mąstymą.  Projekto  metu  bus  įgyvendinta  veikla  „Pradinio  ugdymo  informatikos

programos rengimas, išbandymas ir diegimas".

Mokykla-centras dalyvauja LIONS QUEST socialinių ir  emocinių įgūdžių ugdymo

programoje „Laikas kartu“.

Mokykla-centras  dalyvauja  Specialiosios  pedagogikos  ir  psichologijos  centro

organizuojamoje  prevencinėje  programoje  „Saugok  ir  gerbk  mane“  (seksualinės  prievartos

prevencijos mokykloje programa).

Informacija  viešinama  mokyklos  internetinėje  svetainėje

https://kavarskas.anyksciai.lm.lt/, socialinio tinklo facebook mokyklos profilyje, vietinėje spaudoje,

seniūnijos skelbimų lentoje, Tamo dienyne, tėvų susirinkimų metu. 

                    Patvirtintų asignavimų naudojimas

                    2019 metais gauti asignavimai, jų panaudojimas:

Eil.
Nr.

Išlaidų straipsnio pavadinimas Gautos lėšos (skirti
asignavimai) tūkst.

Eur

Panaudotos lėšos
tūkst. Eur

MOKINIO KREPŠELIS (Kavarsko pagrindinė mokykla)
1. Mokytojų ir kt. pedagoginių darbuotojų darbo užmok. 323,2 323,2
2. Socialinio draudimo įmokos 4,6 4,6
3. Lėšos mokinių pažintinei veiklai ir ugdymo karjerai 0,3 0,3
4. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimui skirtos 

lėšos
1,7 1,7

5. Mokytojų kvalifikacijai kelti skirtos lėšos 0,8 0,8
6. IKT diegti ir naudoti 0,5 0,5
7. Darbdavių soc. parama pinigais 0,3 0,3

Iš viso gauta lėšų: 331,4 331,4
MOKINIO KREPŠELIS (Kavarsko ikimokyklinio ugdymo grupė)

1. Auklėtojų darbo užmokestis 17,7 17,7
2. Socialinio draudimo įmokos 0,3 0,3
3. Lėšos pažintinei veiklai ir ugdymui 0,1 0,1
4. Ugdymo priemonių įsigijimui skirtos lėšos 0,4 0,4
5. Auklėtojų kvalifikacijai kelti skirtos lėšos - -
6. Darbdavių soc. parama pinigais - -

Iš viso gauta lėšų: 18,5 18,5
MOKYKLOS APLINKAI FINANSUOTI

1. Ūkio personalo darbo užmokestis 138,4 138,4
2. Socialinio draudimo įmokos 2,6 2,6
3. Prekių ir paslaugų ūkiui gauta 53,2 53,2
4. Ilgalaikio materialaus  turto įsigijimas 3,0 3,0
5. Darbdavių soc. parama pinigais 0,3 0,3

Iš viso gauta lėšų: 197,5 197,5



IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPEI FINANSUOTI
1. Ūkio personalo darbo užmokestis 22,7 22,7
2. Socialinio draudimo įmokos 0,9 0,9
3. Prekių ir paslaugų ūkiui gauta 7,4 7,4
4. Darbdavių soc. parama pinigais 0,1 0,1

Iš viso gauta lėšų: 31,1 31,1
IŠ VISO GAUTA IR PANAUDOTA LĖŠŲ: 578,5 578,5

 

Eil.
Nr.

Išlaidų straipsnio pavadinimas Gautos lėšos tūkst.
Eur

Panaudotos lėšos
tūkst. Eur

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS
1. Pailgintos mok. dienos grupės auklėtojo darbo užmok. 1,7 1,7
2. Ikimokyklinio ugdymo vaikų maitinimui 4,7 4,7
3. Transporto išlaikymui 0,2 0,2
4. Kitoms prekėms įsigyti 1,5 1,5

Iš viso lėšų: 8,1 8,1

Direktorė                                                                                                                   Loreta Daugėlienė

PRITARTA
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