
 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS 

MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 5TS-418 

Lazdijai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-621 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 206 ir 212 punktais, Lazdijų rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

Pritarti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktoriaus 2015 metų 

veiklos ataskaitai (pridedama). 

Savivaldybės meras                                                                              Artūras Margelis                         
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PATVIRTINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 8 d. 

sprendimu Nr. 5TS-418                                                          

  

                                                                  

                                                                                

                          

 
LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS  

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

1. Bendrosios nuostatos (švietimo įstaigos pavadinimas, kontaktai). 

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla. Įmonės kodas 290633160. 

Mokyklos buveinė – LT-67313 Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen., Kapčiamiesčio mstl., Taikos 

g. 11,.    Tel.: 8 318 43148, Faks.: 8 318 43189, el.p.: kapciamiescio.mok.dir@lazdijai.lt 

 

2. 2015 m. mokyklos veiklos programoje buvo numatyti tokie tikslai ir uždaviniai:  

1. Tikslas – Ugdymo kokybės gerinimas. 

Uždaviniai:  

1. Integruoti ugdymo turinį. 

2. Efektyvinti metodinių grupių darbą. 

2. Tikslas – Mokyklos savivaldos tobulinimas. 

Uždaviniai: 

1. Efektyvinti mokyklos tarybos veiklą. 

2. Tobulinti mokyklos bendruomenės veiklos organizavimo formas ir metodus. 

3. Tikslas – Saugi mokyklos aplinka  

Uždaviniai: 

1. Gerinti mokyklos materialinę bazę ir estetinį vaizdą. 

2. Rengti vaikų užimtumo programas.  

 

Tikslui – ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinti buvo vedamos integruotos (lietuvių 

kalbos ir dailės pamoka „Kuriame Kalėdinį atviruką“, „Poezijos šventė Kalėdiškai“, biologijos ir 

informacinių technologijų pamoka „Paukščių ekologinės grupės“, muzikos ir technologijų 

pamokos „Meninės raiškos priemonės lietuvių liaudies dainose“ ir kt.), atviros pamokos (etninė 

kultūra „Seku Kalėdinę pasaką“, „Dzūkija – mano kraštas“, "Kvadrato mokymas per kūno kultūros 

pamokas" ir kt.), organizuojami edukaciniai užsiėmimai Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 

mokyklos muziejuje (“Žvakių liejimas“, „Kiaušinių marginimas vašku“, „Pintinių pynimas“ ir 

kt.), miestelio ir mokyklos bibliotekose (Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai „Auštant“, 
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„Snaigių karpymas“ ir kt.), gamtoje (lauko klasėse, miške ir kt.), pradinių klasių mokinių 

projektinė veikla, integruotos, netradicinės dienos. Buvo skatinamas glaudesnis 

bendradarbiavimas ir bendravimas tarp metodinių grupių (bendri renginiai, šventės, integruotos 

pamokos), gerosios patirties sklaida (po kursų, seminarų, mokymų mokytojų pranešimai 

metodinių grupių pasitarimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose ir pan.). 

Tikslui – mokyklos savivaldos tobulinimas įgyvendinti svarstant mokyklos veiklos 

tobulinimo klausimus Mokyklos tarybos posėdžiuose buvo kviečiami dalyvauti suinteresuoti 

asmenys, apie priimtus sprendimus informuojama mokyklos bendruomenė. Mokyklos taryboje 

buvo pakoreguoti „Šauniausios klasės“ kriterijai (įtraukti savanorystės ir savišvietos kriterijai). 

Apie vykdomas veiklas informuojama mokyklos internetinėje svetainėje. Stengiamasi įtraukti 

mokinių tėvus į mokyklos organizuojamą veiklą, renginius, ekskursijas, šventes, akcijas. Aktyviai 

veikia Mokinių taryba, kiekvieną mėnesį dalyvauja Lazdijų rajono mokinių savivaldų atstovų 

susitikimuose ir mokymuose, organizuoja arba padeda organizuoti renginius, akcijas ir pan. 

Tikslui – saugi mokyklos aplinka įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma 

ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, 1-4 – “Obuolio draugai“, 5–10 kl. – 

prevencinė smurto ir patyčių programa „Kurkime saugią mokyklą“. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa integruojama į mokomuosius 

dalykus bei nagrinėjama klasių valandėlių metu.   

Mokykloje buvo vykdoma vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Vaivorykštė”, kurios 

tikslas - suteikti vaikams, gyvenantiems sunkiose socialinėse sąlygose, turiningą ir kryptingą 

laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata vasaros atostogų metu, bei sudaryti sąlygas jų 

saviraiškai, aplinkos, meno, sporto, etninės kultūros pažinimui, bendravimui.  

Taip pat buvo įgyvendinama vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa 

„Įveikim sunkumus kartu“. Programos tikslas – vykdomos programos metu per sportą ir kūrybinę 

veiklą ugdyti kūrybingą ir laisvą asmenybę, formuoti socialiai pageidaujamo elgesio nuostatas, 

įtraukti mokinius į naudingą,  įdomią veiklą,  praplėsti jų istorinį, kultūrinį akiratį.  

Mokyklos psichologė vedė efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus tėvams, skaitė paskaitas 

tėvams („Tinkamo elgesio formavimas. Tėvų pavyzdys“) ir mokiniams („Mokomės bendrauti“, 

„Komandinis darbas. Ar esu lyderis?“, „Tarpusavio santykiai klasėje“ ir kt.), organizavo 

diskusijas, tyrimus ir pristatinėjo jų rezultatus. 

VGK veikla buvo orientuota į savalaikį pagalbos teikimą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų bei tėvų švietimui. 

 

3. Švietimo įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas ir įsivertinimas, rezultatai, 

veiklos tobulinimo veiksmų planas ir pasiekti rezultatai. 
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VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 2014 - 2015 m. m. 

Tikslas: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Uždaviniai: 

1. Pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos rodiklius įvertinti visas  

2. Nustatyti problemines sritis, temas ir veiklos rodiklius giluminiam  

įsivertinimui. 

Buvo atlikta mokytojų apklausa naudojantis „IQESonline.lt“ sistemoje esančiais 

klausimynais, juos koreguojant ir prisitaikant mokyklai. Išanalizavus gautus rezultatus, paaiškėjo: 

Aukščiausios vertės: 

1. Patalpų naudojimas – 60 % (4 lygis) 

2. Tradicijos ir ritualai – 55 % 

3. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 45 % 

4. Aplinkos jaukumas – 45 % 

5. Mokyklos vizija, misija ir tikslai – 45 % 

6. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 40 % 

7. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas – 30 %. 

Žemiausios vertės: 

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 55 % (2 lygis) 

2. Mokėjimas mokytis – 50 % 

3. Mokymosi motyvacija – 40 % 

4. Klasių mikroklimatas – 35 % 

5. Mokinių mokymosi pasiekimai – 30 % 

6. Asmenybės raidos lūkesčiai – 30 % 

7. Mokymasis bendradarbiaujant – 25 %. 

 

Įvertinus ir apibendrinus plačiojo įsivertinimo rezultatus giluminiam įsivertinimui 

pasirinkta: 

• 4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis. 

• 2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

• 2.4.1. Mokymosi motyvacija.  

• 1.1.6. Klasių mikroklimatas. 

Šie rodikliai siejasi su: 

• Švietimo ir mokslo ministrės paskelbtais 2015-2016 mokslo metų 

prioritetais. 

• Mokyklos veiklos plane numatytais 2015 m. veiklos prioritetais. 
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Taip pat buvo vykdomos mokyklos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1–10 klasės) 

apklausos, naudojantis „IQESonline.lt“ sistemoje esančiais klausimynais Mokinių 

apklausa_NMVA_2015 (Mk14) ir Tėvų apklausa_NMVA_2015 (T07). 

Mokinių nuomonė apie mokyklą 

Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

1.2 - Gerai sutariu su visais bendraklasiais. 3,4 

1.6 - Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, 

valgykloje, tualetuose.3,3 

1.1 - Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai. 3,2 

1.9 - Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis. 3,2 

2.2 - Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje. 3,2 

Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

2.6 - Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje. 2,5 

1.4 - Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių nesijuokė, 

nesišaipė, nesityčiojo. 2,6 

1.15 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. 

2,6 

3.7 - Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, 

vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 2,6 

1.11 - Mokytojai mane dažnai pagiria. 2,7 

 

Tėvų nuomonė apie mokyklą 

Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

2.7 - Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi. 3,7 

1.6 - Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus. 3,7 

1.5 - Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. 3,6 

2.1 - Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 3,6 

2.10 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 3,6 

Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

3.8 - Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo 

temomis. 3,1 
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2.9 - Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje. 3,1 

3.3 - Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami. 3,1 

2.8 - Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais. 3,1 

1.10 - Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, 

kad užkirstų tam kelią. 3,2. 

Apklausose dalyvavo 88 % mokinių (5 – 10 kl.) ir 72% tėvų (1 – 10 kl.). 

Išvados: 

 Mokiniai gerai sutaria su bendraklasiais ir kitų klasių mokiniais.   

 Jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, 

tualetuose. 

 Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, 

kuriems sunkiau sekasi mokytis. 

 Dauguma mokinių ir jų tėvų yra patenkinti, kad vaikai mokosi būtent šioje 

mokykloje.   

 Iš mokinių mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus.  

 Mokytojai su mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai.  

 Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

 Mokykla retai organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų 

ugdymo temomis.  

 Mokykla nėra žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose ir kt. 

 Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla ne visada imasi 

veiksmų, kad užkirstų tam kelią.  

 Tėvai mokykloje nėra aktyvūs (renginių organizavimas, pamokų vedimas, vykimas 

kartu į ekskursijas, žygius ir kt.) 

 Mokytojai retai pagiria mokinius. 

 Mokykloje yra mokinių, kurie patiria patyčias. 

Pasiūlymai: 

 Gerinti mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 Stengtis į mokyklos organizuojamus renginius, pamokas, ekskursijas, žygius ir pan. 

įtraukti ir mokinių tėvus. 
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 Stengtis pastebėti patyčias ir užkirsti joms kelią. 

 Ieškoti įvairesnių bendravimo su tėvais būdų. 

 Reaguoti į mokinių ir tėvų pasiūlymus, nuomonę, kritiką, suteikti galimybę pareikšti 

atsiliepimus apie mokyklos veiklą. 

 Dažniau girti mokinius. 

 Atsižvelgti į apklausų rezultatus planuojant metodinių grupių veiklą. 

 

4. Mokymosi aplinka, ugdymo proceso organizavimas (teikiant duomenis lyginti šių 

ir praėjusių metų statistinius duomenis):  

4. 1.Mokinių skaičius ir jo pokytis per 2013 -2014 m.   

2014/15 m. m. mokykloje mokėsi 129 vaikai: 16 ikimokyklinukų, 9 priešmokyklinukai, 

1-4 klases – 44 mokiniai, 5-10 klases – 60 mokiniai. 

2015/16 m. m. mokykloje mokosi 116 vaikų: 15 ikimokyklinukų, 6 priešmokyklinukai, 

1-4 klases – 44 mokiniai, 5-10 klases – 51 mokinys. 

 

4.2. Grupių, klasių komplektų skaičius, jungtinių klasių komplektų skaičius 

Steigėjo patvirtintas klasių (komplektų) skaičius 2014/15 m. m. ir 2015/16 m. m.  – 10  ir  

priešmokyklinio ugdymo grupė (1) bei ikimokyklinio ugdymo grupė (1). 

 

4.3. Klasių, grupių komplektavimas: vidutinis mokinių, vaikų skaičius klasių, 

grupių komplektuose.  

 

 

Klasė (grupė) 2014/15 m. m. mokinių 

skaičius 

2015/16 m. m. mokinių 

skaičius 

Ikimok. ugdymo grupė 16 15 

Priešm. ugd. grupė 9 6 

1 8 9 

2 12 9 

3 13 13 

4 11 13 

5 10 10 

6 8 9 

7 11 5 

8 12 9 

9 10 10 

10 9 8 

Iš viso 129 116 
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4.4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius: specialiųjų pedagogų ir 

mokinių santykis   

 

Klasė (grupė) 2014/15 m. m. spec. 

poreikių turinčių mokinių 

sk. 

2015/16 m. m. spec. 

poreikių turinčių mokinių 

sk. 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė 

- 1 

Priešmokykl. ugdymo 

grupė 

- - 

1 - 1 

2 - - 

3 1 2 

4 2 1 

5 2 2 

6 3 2 

7 1 4 

8 2 1 

9 2 2 

10 - - 

Iš viso 13 16 

 

2014/2015 m. m. 1-5 klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo 15 mokinių 

turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

2015/2016 m. m. 1-5 klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėje mokosi 14 mokinių 

turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

Mokykloje dirba 1 spec. pedagogas su viena 5 klasės mokine, kuriai skirtas mokymas 

namuose, taip pat logopedė-spec. pedagogė ( 0,35 etato) bei psichologė  (0,2 etato).  

 

4.5. Sugrįžusių iš užsienio ir išvykusių į užsienį mokinių per 2015 metus nebuvo.  

 

4.6. Pailgintos dienos grupės mokykloje nėra.  

 

4.7. 2015 metais nelankančių mokyklos 7 – 16 metų amžiaus vaikų nebuvo.  

 

4.8. Ikimokyklinis ugdymas   

Ikimokyklinio ugdymo grupę 2014/15 m. m. lankė 16 vaikų nuo trijų iki šešerių metų. Su 

vaikais dirbo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas), meninio ugdymo mokytoja (0,1 etato) ir 
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ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja (1 etatas). Du vaikai iš Lazdijų r. sav. Socialinės globos 

centro „Židinys“. 

2015/16 m. m. ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 15 vaikų nuo trijų iki šešerių metų 

amžiaus. Su vaikais dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1,2 etato), meninio ugdymo mokytoja 

(0,1 etato) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja (1 etatas). Du berniukai yra iš Lazdijų r. 

sav. Socialinės globos centro „Židinys“. Viena mergaitė turi didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Jai teikiama spec. pedagogo, logopedo pagalba. 

6 vaikai grupę lanko 4 val., 9 vaikai – 8 val.  

Ugdymo ikimokyklinėje grupėje tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, 

socialinius, pažintinius ir meninius poreikius. Ugdymas vykdomas pagal direktoriaus patvirtintą 

programą, kurioje vaikų veiklą organizuoti numatyta remiantis socialine, sveikatos saugojimo, 

pažintine, komunikacine ir menine kompetencijomis. Veikla planuojama atsižvelgiant į vaikų 

amžių, poreikius ir pomėgius sudarant sąlygas kūrybiškumo plėtotei, žaidybinei veiklai, 

eksperimentavimui, supratimo apie supantį pasaulį plėtojimui, visapusiškam vaikų sveikatos 

saugojimui ir stiprinimui.  

 

4.9. Priešmokyklinis ugdymas.  

 Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla yra vientisas procesas. Priešmokyklinio 

ugdymo grupėje dirba vienas pedagogas. Ji neskaidoma į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. 

Užsiėmimų pobūdį (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei 

grupės poreikiai. 

  2014/15 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupę lankė 9 vaikai, 2015/16 m. m. – 6 

vaikai.  

Pagrindinis ugdymo(si) tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, 

savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką; sudaryti prielaidas 

tolesniam sėkmingam ugdymui(si). Nemažas dėmesys skiriamas vaikų socialinių įgūdžių 

tobulinimui, savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui, gebėjimui bendrauti, saviraiškai, 

kalbėjimui ir klausymui, pasaulio pažinimui bei praktinei veiklai. 

 

4.10. Pradinio ugdymo rezultatai.  

Pradinio ugdymo koncentre 2014/15 m.m. mokėsi 44 mokiniai.  

2014/15 m.m. mokymosi rezultatai: 

 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Lietuvių kalba (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis 

(dalis %) 
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1 - 8  3 (37,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 

2 - 12 1 (8.33%) 7 (58,33%) 1 (8,33%) 3 (25%) 

3 - 13  8 (61,54%) 2 (15,38%) 3 (23,08%) 

4 - 11  4 (36,36%) 5 (45,45%)  

Viso: 1 (2,27%) 22 (50%) 10 (22,73%) 9 (20,45%) 

 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Matematika (Lygis) 

Patenkinamas 

 (dalis %) 

Pagrindinis 

 (dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis %) 

1 - 8 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 

2 - 12 5 (41,67%) 4 (33,33%) 3 (25%) 

3 - 13 8 (61,54%) 1 (7,69%) 4 (30,77%) 

4 - 11 3 (27,27%) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 

Viso: 18 (40,9%) 11 (25%) 13 (29,55%) 

 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Pasaulio pažinimas (Lygis) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis %) 

1 - 8  5 (62,5%) 3 (37,5%) 

2 - 12 4 (33,33%) 5 (41,67%) 3 (25%) 

3 - 13 6 (46,15%) 3 (23,08%) 4 (30,77%) 

4 - 11 3 (27,27 %) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 

Viso: 13 (29,54%) 17 (38,64%) 12 (27,27%) 

 

2 ketvirtos klasės mokiniai mokėsi pagal individualias programas. Jų visų dalykų 

vertinimai - pp. Viena 4 klasės spec. poreikių mokinė buvo mokoma namuose. 

Kurso kartoti paliktų mokinių nebuvo.  

 

 

4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Skaitymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

11/10 3 (30%) 3 (30%) 4 (40%) 

    

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Rašymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

11/10 2 (20%) 4 (40%) 4 (40%) 

 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Matematika (Lygis) 

Nepatenkinama

s 

(dalis %) 

Patenkinama

s 

(dalis %) 

Pagrindini

s 

(dalis %) 

Aukštesnysis 

 (dalis %) 

11/10 4 (40%) 3 (30%) 2 (20%) 1 (10%) 
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Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Pasaulio pažinimas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštes

nysis 

(dalis 

%) 

11/10 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 

 

Pastaba: Testavime dalyvavo 2 specialiųjų poreikių vaikai (1 mokėsi pagal pritaikytą 

programą, 1 – pagal individualią). Viena 4 klasės spec. poreikių mokinė buvo mokoma namuose 

pagal individualią programą, ji testavime nedalyvavo. 

 

4.11. Pagrindinio ugdymo rezultatai. 

2015/16 m.m. mokymosi rezultatai 

 

Klasė Mokinių skaičius L.gerai ir gerai 

baigusiųjų sk. 

L.gerai ir gerai 

baigusiųjų dalis (%) 

5 10 - - 

6 8 3 37,5% 

7 11 4 36,36% 

8 12 2 16,67% 

9 10 3 30% 

10 9 5 55,56% 

Papildomi darbai buvo skirti: 6 kl. – 3 mokiniams, 7 kl. – 1 mokiniui, 8 kl. – 2 mokiniams, 

9 kl. – 3 mokiniams. Kurso kartoti paliktų  mokinių nebuvo.  

 

2015/16 m.m. PUPP rezultatai 

PUPP 

dalykas 

Mokinių 

skaičius 

Įvertinimai  

4 balai  

(%) 

5 balai 

(%) 

6 balai 

(%) 

7 balai 

(%) 

8 balai 

(%) 

9 balai 

(%) 

10 

balų 

(%) 

Lietuvių 

kalba  

9 

 

1 

(11,11) 
- 

1 

(11,11) 

3 

(33,33) 

3 

(33,33) 

1 

(11,11) 

- 

Matematika 2 

(22,22) 

2 

(22,22) 

3 

(33,33) 

1 

(11,11) 

1 

(11,11) 
- 

 

- 

 

2015/16 m.m. 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Matematika (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis%) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 1 (8,33) 10 (83,33) 0 (0) 1 (8,33) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Skaitymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 
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12 / 12 0 (0) 5 (41,67) 4 (33,33) 3 (25) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Rašymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 3 (25) 8 (66,67) 1 (8,33) 0 (0) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Gamtos mokslai (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 0 (0) 2 (16,67) 9 (75) 1 (8,33) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Socialiniai mokslai (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 0 (0) 2 (16,67) 10 (83,33) 0 (0) 

 

4.13. Mokinių laidų tolesnė veikla.   

2014/15 m.m. 10 klasę baigė 9 mokiniai. Iš jų 7 mokiniai mokosi Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijoje ir 2 mokiniai mokosi Veisiejų technologijų ir verslo mokykloje. 

 

5. Neformalusis švietimas.  

Mokslo 

metai 
Būrelių skaičius 

Lankiusių 

mokinių skaičius 

Lankiusių 

mokinių 

skaičiaus dalis 

(proc.) 

Mokinių 

skaičius 

tenkantis 

vienam būreliui 

2014/15 m.m. 14 185 185 13,2 

2015/16 m.m. 13 196 206 15,8 

 

 

6. Olimpiadų, varžybų, konkursų rezultatai.   

2014/15 m. m. mokinių laimėjimai 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 
Klasė 

Rajoninių 

konkursų, 

olimpiadų 

prizininkas 

Respublikinių 

konkursų, 

olimpiadų 

prizininkas 

Pastabos 

1. Odeta Pileckaitė 10  

Rašinio 

konkursas „Ką 

valgo pasaulio 

vaikai?“ 

Padėkos ir 

dovana 

(pateko tarp 

nugalėtojų) 

2. Domas Kukučionis 1 TMK „Kengūra“  2 vieta 

3. Vytė Lazarenkaitė  1 TMK „Kengūra“  3 vieta 

4. 
Augustė 

Dumbliauskaitė 
2 TMK „Kengūra“  7 vieta 

5. Aidas Kukučionis 4 TMK „Kengūra“  6 vieta 

6. 
Aurimas 

Ramanauskas  
5 TMK „Kengūra“  7 vieta 

7. Lauras Orliukas  6 TMK „Kengūra“  4 vieta 
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7. Švietimo įstaigos vadovai, jų indėlis, tobulinant įstaigos administravimą (vadovo 

veikla formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su soc. partneriais, 

žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymas, veiklos tobulinimas, šių metų 

naujovės ar tęstinumas).     

Mokyklai vadovavo: mokyklos direktorius; direktoriaus pavaduotoja ugdymui (III 

vadybinė kategorija); direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (0,5 etato). 

Informacija, susijusi su mokyklos švietimo politikos vykdymu, mokykloje 

organizuojamus renginius ir mokinių pasiekimus, teikiama mokyklos internetinėje svetainėje 

www.kapciamiestis.lt., tėvų susirinkimuose, įvairių švenčių metu bei TAMO elektroniniame 

dienyne.  

Mokytojų tarybos posėdžiuose didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių pažangumo, 

lankomumo rezultatų analizei, specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimams aptarti. 

Posėdžių, susirinkimų metu mokyklos darbuotojai yra supažindinami su naujausiais švietimo bei 

mokyklos dokumentais.  

8. Rokas Zelenauskas  6 TMK „Kengūra“  6 vieta 

9. Mokinių komanda 5-6 
Rajoninės kvadrato 

varžybos 
 1 vieta 

10. Mokinių komanda  
Rajoninis „Golo“ 

konkursas 
 1 vieta 

11. 5 mokiniai 1-4 kl.  

Edukaciniai 

konkursai 

„Olympis 2015“ 

(pavasario sesija) 

I laipsnio 

diplomai 

12. 12 mokinių 
1-3, 7 

kl. 
 

Edukaciniai 

konkursai 

„Olympis 2015“ 

(pavasario sesija) 

II laipsnio 

diplomai 

13. 21 mokinys 
1-4, 6-

7 kl. 
 

Edukaciniai 

konkursai 

„Olympis 2015“ 

(pavasario sesija) 

III laipsnio 

diplomai 

14. 30 mokinių 1-6 kl.  

Edukacinis 

konkursas 

„Olympis 2015 - 

Rudens sesija“ 

I laipsnio 

diplomai 

15. 25 mokiniai 
1-6, 9-

10 kl. 
 

Edukacinis 

konkursas 

„Olympis 2015 - 

Rudens sesija“ 

II laipsnio 

diplomai 

16. 17  mokinių 
2-5, 8, 

10 kl. 
 

Edukacinis 

konkursas 

„Olympis 2015 - 

Rudens sesija“ 

III laipsnio 

diplomai 

http://www.kapciamiestis.lt/
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Organizuojant mokyklos veiklą, rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, įvairių renginių nuostatus, tvarkas, planus, metinę turto inventorizaciją, mokyklos 

veiklos įsivertinimą, viešuosius pirkimus, ugdymo planą – direktorius sudaro darbo grupes, 

paskiria atsakingus asmenis, tariasi su savivaldos institucijomis.  

Šios darbo grupės padėjo veiksmingai spręsti ugdymo proceso, kultūros puoselėjimo, 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, pagalbos mokiniams ir kitus, kaip besimokančios 

organizacijos, veiklos klausimus. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinime dalyvavo visi mokytojai. Jų veiklą koordinavo 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Gauti rezultatai panaudojami tolesnei mokyklos veiklai 

planuoti.  

Visiems darbuotojams buvo sudarytos palankios sąlygos kvalifikacijai tobulinti, dalintis 

gerąja patirtimi.  

Mokykla palaiko draugiškus ryšius su rajono mokyklomis: kartu vykdomos pedagogų 

kvalifikacinės programos, projektai, mokinių draugiškos sportinės varžybos, konkursai, dalijamasi 

gerąja darbo patirtimi. 

Mokykla bendradarbiauja su VšĮ Lazdijų švietimo centras – teikiamos įvairios 

konsultacijos, vyksta mokymai, seminarai; su Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriumi - 

mokiniai supažindinami su įvairiomis profesijomis, vyksta konsultacijos apie jaunimo užimtumo 

programas, padedančioms įgyti paklausią profesiją, darbuotojų paieška; su Veisiejų technologijos 

ir verslo mokykla – vyksta įvairios konsultacijos, atvirų durų renginiai, sudaromos sąlygos 

mokiniams susipažinti su mokykla. 

Mokykla bendrauja su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Lazdijų policijos komisariatu – sprendžiamos problemos, susijusios su nepilnamečių 

teisės pažeidimais, vykdomas prevencinis darbas. 

Bendradarbiaujame su Kapčiamiesčio miestelio bendruomene, biblioteka, seniūnija, 

ambulatorija, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejumi, VSAT Lazdijų rinktinės 

Kapčiamiesčio užkarda. Nuo seno palaikome glaudžius santykius su Lazdijų rajono savivaldybės 

socialinės globos centru „Židinys“. Mūsų veikla neįsivaizduojama be trijų Veisiejų urėdijos 

girininkijų: Kapčiamiesčio, Stalų bei Ančios. Mokykla yra miestelio švietimo ir kultūros židinys. 

Vykdomi bendri renginiai ir projektai, švenčiamos įvairios šventės, sprendžiame iškilusias 

problemas.  

Mokyklos sporto aikštynas ir sporto salė padeda spręsti miestelio jaunimo užimtumo 

problemas, tačiau jiems jau yra reikalingas kapitalinis remontas. 

 

8. Švietimo įstaigos darbuotojų charakteristika:  
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8.1. mokytojų skaičiaus pokytis per kalendorinius metus: 

2014/15 m. m. mokykloje dirbo 23 mokytojai, 2015/16 m. m. mokykloje dirba 26 

mokytojai. 

 

8.2. mokytojų pasiskirstymas pagal kategorijas: 

2014/15 m. m. mokykloje dirbo 1 mokytojas metodininkas, 17 vyr. mokytojų ir 5 

mokytojai. 

2015/16 m. m. mokykloje dirba 19 vyr. mokytojų ir 7 mokytojai. 

 

8.3. mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius: 

Vienam mokytojui vidutiniškai tenka:  

 2014/15 m. m. – 4,95 mokinių; 

 2015/16 m. m. tenka – 4,14 mokinių. 

 

8.4. švietimo pagalbos specialistų skaičius (etatai): 

Mokykloje švietimo pagalbai teikti yra skirta 0,5 etato soc. pedagogo, 0,5 etato spec. 

pedagogo-logopedo ir 0,2 etato psichologo. 

 

8.5. auklėtojų ir mokytojų padėjėjų skaičius (etatai): 

2015 m. ikimokyklinio ugdymo grupėje dirbo 1 auklėtojos padėjėja (1 etatas). 

 

8.6. kiti darbuotojai (pareigybės, etatai): 

Eil. 

Nr. 

Pareigybė Etatų skaičius 

2014/15m.m. 

Etatų skaičius 

2015/16m.m. 

1. Ūkvedys 0,5 0,5 

2. Bibliotekininkė 0,5 0,5 

3. Sekretorė 0,5 0,5 

4. Vairuotojas 1 1 

5. Valytoja 3,5 3,5 

6. Kūrikas 3,5 3,5 

7. Kiemsargis 1 1 

8. Pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas 

1 1 

 

9. Švietimo įstaigos dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose, rezultatai.    

 2015 m. mokykla tarptautiniuose projektuose nedalyvavo. 

  

10. Ugdymo, prevencijos ir socializacijos programų įgyvendinimas, rezultatai.  
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2015 m. tęsiamos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos pradinukams 

„Antras žingsnis“ bei „Zipio draugai“ (PUG). Nuo 2015/2016 m. m. 1-4 klasėse vykdoma 

ankstyvosios prevencijos programa “Obuolio draugai“, 5–10 kl. – prevencinė smurto ir patyčių 

programa „Kurkime saugią mokyklą“. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

įgyvendinama atskiras temas integruojant į mokomuosius dalykus bei nagrinėjant klasių 

valandėlių metu.  

Mokykloje buvo vykdoma vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Vaivorykštė”, kuriai 

Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 250 Eur. 

Dieninės stovyklos tikslas - suteikti vaikams, gyvenantiems sunkiose socialinėse 

sąlygose, turiningą ir kryptingą laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata vasaros atostogų 

metu, bei sudaryti sąlygas jų saviraiškai, aplinkos, meno, sporto, etninės kultūros pažinimui, 

bendravimui. 

Šio projekto metu vyko:  

 sportiniai užsiėmimai;  

 sveikatos specialistės paskaitėlės apie saugumą žaidimų, išvykų metu;  

 koliažų gaminimas iš gamtinių medžiagų;  

 ekskursija į Rumšiškių liaudies buities muziejų (aplankė senovines 

sodybas, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Kaimiški jaunimo žaidimai“, turėjo galimybę 

pažaisti senoviškus žaidimus, išbandyti jėgas kalant vinį, pjaunant malkas rankiniu pjūklu 

ir pan.);  

 išvyka į Veisiejų regioninį parką (Veisiejų dvare klausėsi reindžerės Aistės 

pasakojimų apie gamtą, apie saugomus gyvūnus, dvare turėjo galimybe paklausyti įvairių paukščių 

garsų, dzūkiškų pasakojimų, Veisiejų ir Vainežerio parke keliavo ežero pakrančių takeliais). 

Vaikai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, išmoko dirbti ir pramogauti grupėse. Buvo 

sudarytos sąlygos savarankiškam ir grupiniam darbui, aplinkos pažinimui, bendravimui, kūrybinių 

idėjų puoselėjimui.  

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programai „Įveikim sunkumus kartu“ 

įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės taryba skyrė 150 Eur.  

Programos tikslas - vykdomos programos metu per sportą ir kūrybinę veiklą ugdyti 

kūrybingą ir laisvą asmenybę, formuoti socialiai pageidaujamo elgesio nuostatas, įtraukti 

mokinius į naudingą,  įdomią veiklą,  praplėsti jų istorinį, kultūrinį akiratį.  

Programos metu vykdomos veiklos: 

 Kvadrato varžybos tarp 1-4 klasių. 

 Rudenėlio šventė. 
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 Išvyka į Vilniaus vaikų socializacijos centrą. 

 Tolerancijos savaitė. 

 Tinklinio varžybos tarp 5-10 klasių. 

 Sveikatos priežiūros specialistės pamokos: 

„Lytis, kultūra, visuomenė“ 8-10 klasėse ; 

       „Žalingi įpročiai ir jų prevencija“ 5-7 klasėse. 

 Žinių konkursas - „Moksleiviai prieš AIDS ir narkomaniją“. 

 Išvyka į Kapčiamiesčio užkardą. 

 

Mokyklos psichologė vedė efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus tėvams, skaitė paskaitą 

tėvams „Tinkamo elgesio formavimas. Tėvų pavyzdys“, vyko užsiėmimai mokiniams „Mokomės 

bendrauti“, „Komandinis darbas. Ar esu lyderis?“, „Keliaujame į jausmų šalis“, diskusija 

„Tarpusavio santykiai klasėje“, organizavo tyrimus „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

paplitimas“ ir „Pirmokų adaptacija“ ir pristatė rezultatus ir kt. 

Socialinė pedagogė organizavo susitikimą su Lazdijų r. policijos komisariato Viešosios 

tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio atstovėmis. 

Mokykloje kasmet minima Tolerancijos diena, antikorupcijos diena, dalyvaujama 

„Savaitės be patyčių“, Atliekų mažinimo, Judėjimo savaitės veiklose. 

 

 

11. IKT naudojimas, jų skaičius švietimo įstaigoje.    

Išaugo aprūpinimas kompiuterine įranga. Prie interneto prijungti visi 23 stacionarūs ir 13  

nešiojamųjų kompiuterių, du televizoriai, spausdintuvai. Kompiuterizuotos mokytojų darbo 

vietos. Diegiamos modernios mokymo priemonės: 1 interaktyvi lenta, 1 interaktyvus priedėlis, 

mokomųjų dalykų kompiuterinės programos, vaizdo kameros, skaitmeniniai fotoaparatai. 

Pamokų efektyvumui ir įvairovei naudojama skaitmeninių pamokų komplektas 

(ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, 1-4 klasėms, po 10 pamokų istorijai, matematikai, 

lietuvių k., anglų k., biologijai, muzikai), mokomiesiems filmams, skaidrėms ir kitai informacinei 

medžiagai pateikti naudojami 2 televizoriai, taip pat projektoriai. Mokyklos veikloje naudojamasi 

elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, 

švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, karjeros ugdymui skirta duomenų baze UKSIS, 

Banko pavedimai, vietiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų 

internetines sistemas (LVSAF ir kt.). Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) žinios apie 

mokyklos veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje  www.kapciamiestis.lt., TAMO elektroniniame 

dienyne, vietos ir šalies spaudoje, individualiai, tėvų dienų metu, susirinkimų metu. 

http://www.kapciamiestis.lt/
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Nuo 2014 m. buvo pradėta naudoti centralizuota laisvų vietų apskaitos savivaldybės 

įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo informacinė 

sistema. 

 

12. Mokinių pavėžėjimas: geltonaisiais autobusais pavežamų mokinių skaičius ir 

dalis procentais, maršrutiniais autobusais pavežamų mokinių skaičius ir dalis procentais, 

tėvų transportu pavežamų mokinių skaičius (kuriems transporto išlaidas apmoka 

savivaldybė). 

Geltonasis autobusas ryte važiuoja 2 maršrutais ir į mokyklą pavežama 16 mokinių (12,1 

%), nuvažiuojama 35 km. Po pamokų važiuoja 3 maršrutais, pavežami 25 mokiniai (21,6 %) ir 

nuvažiuojama 65 km. Lengvuoju automobiliu ryte į mokyklą atvežamas 1 mokinys, nuvažiuojama 

32 km. Po pamokų važiuojama 3 maršrutais ir pavežama 6 mokiniai (5,2%), nuvažiuojama 63 km. 

Iš viso mokykliniu autobusiuku nuvažiuojama 100 km, o lengvuoju automobiliu – 95 km. 

Maršrutiniu autobusu atvyksta į mokyklą 28 mokiniai (24,1%) ir į namus vyksta 14 mokinių 

(12,1%).  

Tėvų transportu pavežamų mokinių nėra. 

 

13. Mokinių nemokamas maitinimas (nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

skaičius ir dalis (%) nuo bendro mokinių skaičiaus.   

2014/15 m. m. nemokamą maitinimą gavo 61 mokinys (56 %). 

2015/16 m. m. nemokamą maitinimą gauna 60 mokinių (59,4 %) 

 

14. Švietimo įstaigai skiriamos lėšos (aplinkos, MK ir švietimo įstaigos užsidirbtos 

lėšos, jų panaudojimas), MK efektyvus panaudojimas (finansai, materialinės bazės 

turtinimas, ūkinė veikla). 

 

Švietimo įstaigos turtas. 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 82818,17 Eur ( iš jų darbo užmokesčiui – 38257,99 Eur, 

ilgalaikio turto įsigijimui – 1042,63 Eur), 

Mokinio krepšelio lėšos – 216899,24 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 160713,84 Eur, 

ilgalaikio turto įsigijimui – 301,20 Eur), 

Socialinė parama mokiniams – 12294,56 Eur, 

Biudžetinių įstaigų pajamos  – 1483,04 Eur, 

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti – 2638,29 Eur, 
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Lėšos minimalios mėnesinė algos didinimui – 2270 Eur, 

Savivaldybės biudžeto lėšos projektams vykdyti – 400 Eur, 

Paramos (2%) lėšos – 899,16 Eur. 

 

VISO: 1 243 388,07 Lt. 

 

Mokykla 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. turi turto už 1 280 421,14 Eur. Iš jo:    

 - pagrindinės priemonės (ilgalaikis turtas) – 1 202 343,60 Eur;                                                  

 - atsargos- 3 065,55 Eur;    

 - turtas pagal panaudą – 20 121,28 Eur;    

 - trumpalaikis turtas (ūkinis inventorius) – 54 890,71 Eur. 

 

15. Švietimo įstaigos modernizavimas, rekonstrukcija, remonto darbai.      

2011 metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) buvo pateiktas 

projektas „Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos katilinės modernizavimas“. 

2012 metais LAAIF suteikė 312924,15 Lt. subsidiją projekto finansavimui, 2013 metais buvo 

pasirašyta sutartis. 2014 metais buvo parengtas techninis projektas. 2014 m. gruodžio pabaigoje 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija parengusi dokumentus pradėjo viešojo pirkimo 

konkursą dėl biokuro katilų su priklausiniais iki 500 kW pirkimo. Laukiama rezultatų. 

Pirmame aukšte pertvarkyti du mokamieji kabinetai su koridoriumi ir juose įrengta aktų 

salė. Šios patalpos (apie 150 m2) pagal panaudos sutartį buvo perduotos VŠĮ Lazdijų kultūros 

centras jo įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Remontas kainavo virš 100 000 Lt. 

2014 metais mokyklos teritorija buvo sumažinta – 13,53 aro. Šiame sklype pastatytas 

miestelio gaisrinės pastatas. Jį pastačius pablogės mokyklos mokinių saugumas.  

2014 metais mokykla modernizavimo, rekonstrukcijos darbų nevykdė. Buvo atliekami 

tik būtiniausi einamieji remonto darbai, atliktas šildymo sistemos ir vamzdynų plovimas. 

 

16. Pagrindinės švietimo įstaigos veiklos pokyčiai ir pasiekimai, problemos ir jų 

sprendimo būdai.    

 Mokykla dalyvavo 4 ir 8 klasių mokymosi pasiekimų testavime. Atlikus 

standartizuotų testų rezultatų analizę, džiugina 8 klasės skaitymo ir socialinių mokslų rezultatai, 

kurie yra aukštesni už bendrą šalies vidurkį.  

 Nepakankama nemažos dalies mokinių mokymosi motyvacija. Todėl 2016 m. 

didesnis dėmesys bus skiriamas IKT, aktyvaus mokymo taikymui, atvirų ir integruotų pamokų 

vedimui. Ugdysime asmenis, motyvuotus sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų 
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psichiką veikiančių medžiagų. Per metus bus organizuojami ne mažiau du šveičiamieji užsiėmimai 

tėvams įvairiomis vaikų auklėjimo temomis.  

2015 m. kovo mėnesį nepataisomai sugedus geltonajam autobusiukui, iškilo problema dėl 

mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir į namus. Taip pat negalėjome mokinių vežti į varžybas ir 

renginius, kuriuose turėjo dalyvauti daugiau mokinių. Mokslo metų pabaigoje negalėjome vaikų 

išvežti į ekskursijas ir pažintines keliones. Su senu lengvuoju automobiliu Audi į mokyklą ir namo 

veždavome vieną mokinį maršrutu Kapčiamiestis – Varviškė – Kapčiamiestis. Taip pat šiuo 

automobiliu pasinaudodavome pavežant mokinius (1 – 3) į olimpiadas. Spalio mėnesį gavome kitą 

(seną) mokyklinį autobusiuką. Taip pat šiais mokslo metais vaikus į mokyklą pavežti padeda UAB 

„Lazdijų autobusų parkas“ autobusas. 

Šiais mokslo metais technologijų (berniukų), fizikos kabinetuose nupirkti nauji suolai, 

priešmokyklinėje ugdymo grupėje – kėdutės. 

Bendrai išlaidos 2014 m. remontams ir transporto išlaikymui – 17705,31 Lt. Naujai gauto 

autobusiuko remontas kainavo 9139,80 Lt.  Išlaidos už degalus – 22621,98 Lt. 

Fizikos kabinete reikia pakeisti susidėvėjusias grindis. Reikia sutvarkyti ištraukiamąją 

ventiliaciją chemijos kabinete. Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose neįrengtos žaliuzės 

(užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių, ir į tualetus netiekiamas karštas 

vanduo. Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai į tualetą patenka per mokyklos koridorių. Reikėtų 

įrengti duris į tualetą tiesiai iš IUG. Po mokyklos pirmo aukšto rekonstrukcijos (įrengiant aktų 

salę), vienoje klasėje atsirado nemalonus kvapas, kuris neišnyksta iki šiol. Nacionalinė tyrimų 

laboratorija ištyrusi oro mėginius, kenksmingų medžiagų nenustatė, tačiau nemalonus kvapas 

išlikęs iki šiol. Manome, kad reikėtų pakeisti minimos klasės grindų dangą. Šioms išvardintoms 

problemoms spręsti 2015 metais reikalinga savivaldybės finansinė parama nebuvo gauta. Šioms 

išvardintoms problemoms spręsti 2015 metais reikalinga savivaldybės finansinė parama (apie 15 

000 eurų) nebuvo gauta.   

___________________________ 

 

 

Direktorius                    Zigmas Kukučionis 
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