Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“
2016 METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS (KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS)
VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas: Kalniečių g. 167, LT-50152, Kaunas
1.2. Telefono Nr.: (8 37) 33 24 71
1.3. El. pašto adresas: rutelesdm@rutele.kaunas.lm.lt
1.4. Interneto svetainė: www. rutele.kaunas.lm.lt
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): užtikrinti, kad kiekvienas ugdytinis nuo 3 iki 10 metų gautų
valstybės standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą
2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas
2.3 Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: moko ir ugdo vaikus pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Ugdo laisvus, dorus, kūrybingus
jaunus žmones, kurie nėra apriboti vien akademinių žinių. Sudaro sąlygas vaikų kūrybiškumui ir
vaizduotei skleistis ir po pamokų (neformaliojo ugdymo ir pailgintos darbo dienos grupių metu).

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI
3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė
3.2. Įstaigos įsteigimo metai: mokykla-darželis "Rūtelė" įkurta 1994 m.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
4.1. Įstaigos dalininkai:
4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

V SKYRIUS
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INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
1 lentelė
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

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

1,75

7,45

Pagalbinis/
techninis
personalas

26,8

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

-

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

36,0

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

Atestuotų
mokytojų

19

Vyr.
mokytojų

8

Mokytojų
metodininkų

13

Mokytojų
ekspertų

-

Iš viso
mokytojų

22
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
Eil.
nr.

Vardas. pavardė

1.

20

2.

J.Petraitienė
A.Koženevskienė
Z.Būčytė
L.Dovidaitė
A.Gabrielienė
R.Mušinskienė
A.Melienė
L.Ulerienė
R. Čerkauskienė
L. Dobrovolskienė
V.V.Gružauskaitė
Z.Vaitulionienė
L.Žiaukienė
A.Balandienė
A.Šimaitienė

3.
Z.Vaitulionienė
L.Ulerienė
V.V. Gružauskaitė
4.

L.Dobrovolskienė

5.

A.Šimaitienė
J.Petraititenė

Seninaro pavadinimas ir
organizatorius
Mąstymo įpročiai. Efektyvaus
mokymosi strategijos

Kuriame ateities mokyklą kartu
Skaitymo ir rašymo strategijų
taikymas lietuvių kalbos pamokose
Į pagalbą pedagogui išlaikyti gerą
savijautą, fizinę ir psichinę sveikatą
(12 val.).
Lyderystė šiuolaikiškoje
besimokančioje organizacijoje: tęstinė
programa
Vaiko teisių apsaugos aktualijos

6.
7.

R. Čerkauskienė
A. Balandienė

8.
G.Verikienė
9.

L. Ulerienė

10.
R.Tulienė
J.Petraititenė
L.Dobrovolskienė
A.Vitortienė
A.Koženevskienė
J.Tatarūnienė
R.Mušinskienė

Standartizuotų testų rezultatų
panaudojimo galimybės pradinių
klasių mokinių pasiekimų gerinimui
Gabių mokinių atpažinimas ir
ugdymas- pagrindinės kryptys ir
galimybės
Mokymai. Ugdymo integravimo
diferencijavimo ir individualizavimo
galimybės
Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos
bendrojo lavinimo mokyklose

Data
Pažymėjimo Nr., valandos,
kas išdavė
2016-01-05, 8 val.,
KPKC
GA-011
GA-008
GA-017
GA-018
GA-020
GA-019
GA-014
GA-005
GA-006
GA- 004
GA-010
GA-001
GA-009
GA-002
02-18, 6 val. KPKC
Nr. VB-0149
03 03-05 d., 18 val.
KPKC
AA-0500
AA-0499
AA-0498
03-24, 12 val.
KPKC
AA-0895
KPKC
03-08
03-15
04-20
03-24, 1 val., KPKC
PA-323
04-04, 6 val.
Nr. AA-0974, KPKC
AA-0959
03-30, 6 val, Kauno rajono
švietimo centras
Nr. 95740
04-05, 6 val.
Nr. 16-2743, UAB „Šviesa“
mokymo centras
03, 19-20, 18 val.,
Kauno rajono švietimo centras
Nr. 96564
Nr. 96565
Nr. 96566
Nr. 96567
Nr. 96568
Nr. 96569
Nr. 96570
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G.Verikienė
A.Balandienė
Z.Vaitulionienė
L.Dovidaitė
Z.Būčytė
R.Žiaukienė
A.Gabrielienė
11.

A.Gasparonienė

12.

J.Petraitienė

13.

Z.Būčytė

14.

V.V.Gružauskaitė

15.

A.Šimaitienė

16.

A.Šimaitienė

17.

A.Šimaitienė

18.

J.Petraitienė

19.

A.Melienė

20.

A.Gasparonienė

21.

J. Petraitienė

22.

A.Šimaitienė

23.

D. Dūdaitė

24.
Z. Vaitulionienė
A. Balandienė
R.Mušinskienė
Z. Būčytė
I. Kugytė
A.Gasparonienė

Nr. 96571
Nr. 96572
Nr. 96573
Nr. 96574
Nr. 96575
Nr. 96576
Nr. 96577
Specialiosios pedagogikos ir spec.
04-05
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo Balandžio 25,26,27
kursų programa
Gegužės 2,3,4
60 val., KPKC
LD-0846
Darbų saugos mokymo ir atestavimo
06-01, 2 val.
reikalavimai įmonėje
KL-2149, UAB „Sabelija“
Kvalifikacijos tobulinimo programa
03-06
ikimokyklinio ir
40 val., KPKC
pradinio ugdymo pedagogams,
AA-1249
ketinantiems dirbti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių
05-26
vaikų elgesio modeliavimas ir
6 val., KPKC
korekcija
SV-0014
Darbo sutartys:esminiai sutarčių
06-14, 6 val., KPKC
sudarymo, vykdymo ir nutraukimo
Nr. GA-0811
teoriniai aspektai ir praktinės
rekomendacijos
Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš
07-01, 6 val., KPKC
pradinės mokyklos?
Nr. VK-0758
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio
09-28, 16 val., UAB
asmens mokymo darbuotojų saugos ir „Vitakonsult“
sveikatos klausimais programa
Nr. D-36
Darbuotojų saugos ir sveikatos
09-28, 1,5 savaitės trukmė
specialisto mokymo programa
G Nr. 138802, UAB
‚Vitakonsult“
Vaikų, turinčių autizmo sindromą,
2016-10-25 8 val.
socialinės komunikacijos sunkumai,
Nr. T-16-0216, Šiaulių
įvertinimas ir intervencija
universitetas
4-7 metų vaikų fonologinio suvokimo 2016-11-22 6 val., KPKC
tyrimas ir lavinimas
Nr.VS-2016
Kaip formuoti mokyklos išskirtinumą
2016-11-29, 6 val.
Nr. VB-1350, KPKC
Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
2016-11-09 24 val. (6-9d.)
Izraelio patirtis
Nr. GA-1216
Kvalifikacijos tobulinimo programa
2016-12- 05 30 val.
meninio ugdymo (dailės, muzikos,
Nr. BA-0152, KPKC
šokio, teatro) mokytojams,
ketinantiems mokyti pagal ikim. ir (ar)
prieš.
Mokinių motyvavimas, skatinant
2016-12-19, 6 val. KPKC
bendradarbiavimą ir paramą jiems.
Nr. TI-1875
Nr. TI-1876
Nr. TI-1877
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
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R. Tulienė
V. V. Gružauskaitė
L. Žiaukienė
R. Žiaukienė
A.Koženevskienė
R.Čerkauskienė
A.Gabrielienė
L.Dobrovolskienė
L. Ulerienė
G.Verikienė

Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875
Nr. TI-1875

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS

Eil.
Nr.
1
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

2.
2.1.

2.1.1.

Finansavimo
šaltiniai
2
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal
kokias programas
skiriamos):
2 programa
4 programa

4 mm programa
(spec.dotacija
minimaliam darbo
užmokesčiui kelti)
4 s programa
(Įstaigos pajamų
lėšos)
Valstybės biudžeto
lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių
institucijų / pagal
kokias programas
skiriamos):
7 programa

Suma,
Eur
3

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai)
4

56 814,78
272
915,15

Atliktas išorinių sienų šiltinimas
Lėšos skirtos darbo užmokesčiui, sodros mokesčiams
susimokėti, ūkinėms, kancialerinėms, remonto prekėms
įsigyti, įvairioms paslaugoms susimokėti. Šiomis lėšomis
dalinai padengtos berniukų tualetų remonto išlaidos,
apmokėti elektros instaliacijos darbai, pakeistas šiluminio
mazgo cirkuliacinis siurbliukas.
Minimaliam darbo užmokesčiui kelti

5 440,00

74 466,39

Lėšos panaudotos maisto produktams apmokėti, perkamos
ugdymo priemonės, baldai , kanceliarinės bei ūkinės prekės.
Gautas už nuomą pelnas panaudotas ugdymo aplinkos
atnaujinimui.

324
740,00

Lėšos skirtos darbo užmokesčiui, sodros mokesčiams
susimokėti. Vadovėliams, ugdymo priemonėms įsigyti.
Kvalifikacijos kursams, pažintiniai mokinių veiklai,
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dienyno paslaugoms apmokėti.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.

3.1.
3.2.
4.

5.

6.

(jei reikia, įterpkite
papildomas eilutes)
Fondų (nurodyti
tikslius
pavadinimus) lėšos
(jei reikia, įterpkite
papildomas eilutes)
Kitos lėšos
(nurodyti tikslų
šaltinio
pavadinimą)
Gyventojų pajamų 7648,31
mokesčio (iki 2
proc.) grąžinimas
Įstaigai, turinčiai
paramos gavėjo
statusą
Parama
4255,05

Šios lėšos buvo panaudotos estetiškos vaikų ir mokinių
ugdymosi aplinkos kūrimui: buvo remontuojamos grupės,
bei klasės.

(jei reikia, įterpkite
papildomas eilutes)
746279,68
IŠ VISO:
Iš jų: teikiant
mokamas
1295,45
paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos
2 lentelė

VII SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė
Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

3

IŠLAIDOS (2.1+2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

701758,35

2.
2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

2.2.1.1.1.1.

Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos
išlaidos)

2.2.1.1.1.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio

2.2.

Suma, Eur

510601,59
389999,87
120913,42
191156,76
79504,93
99,89
807,19
2700
1606,81
25320,43
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2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.30.
2.7.
2.7.3.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.5.

ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

31736,12
4592

22111,05
7198,79
2047,26
2063,94
11068,35
300
59314,78

56814,78
2500

761073,13
Iš viso (2+3)

VIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
4 lentelė
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

Kiekis

Vertė

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas)

1

2

3

4

5

2

2500
56 814,78

2016-08-29
2016-12-15

1.
2.

Baldai klasės rūbinei
Išorinių sienų remontas

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
5 lentelė
Eil.
Nr.
1

1
2
3

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

3

4

2

Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
IŠ VISO:

14418,28

11846,00
11766,86
38031,14

988
190
1178
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X SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Aida Šimaitienė, paskyrimas 2002 liepos 1d.
10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
Šiaulių pedagoginis institutas, Klaipėdos fakultetas
Vilniaus pedagoginis institutas, bakalauras
10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui
Įstaigos vadovui darbo užmokesčio 2016 metais priskaityta 14418,28 eurų .

XI SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

XII SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

XIII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ
INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 labai gerai

 gerai

 patenkinamai
(pažymėti tinkamą)

 silpnai

 nevertinama
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XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
15.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

6 lentelė
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)
1

1 tikslas –Efektyvus išteklių valdymas
vystant ir turtinant mokyklos materialinę
techninę bazę, keliant pradinukų
kompiuterinį raštingumą.
Atitvertas 1a klasės žaidimų kambarys,
suremontuota patalpa, pakeista elektros
instaliacija, nupirkti baldai.

Vadovaujantis ŠMM Švietimo plėtotės leidinio
„Informacinių komunikacinių technologijų
taikymo ugdymo procese galimybės“, atrinkta ir
susisteminta mokymo(si) medžiaga įstaigos
pradinukams.
Mokytojai 30 % vedamų pamokų taiko aktyvius
mokymo(si) metodus Tikslas įgyvendintas 90%.
Administracija ir bendruomenė ypač įsiklauso į
pedagogų siūlymus ar pastabas. Išklausyti
„Lyderystė ekspertų grupės“ seminarai.
Mokytojai siekia aukštesnės klavifikacinės
kategorijos, akyviai dalyvauja visose Kauno
miesto pradinių klasių metodinėse darbo
grupėse. Tai rodo mokytojų pasitikėjimą savo
jėgomis.
tikslas- Kelti pedagogų savivertę ir
dvasingumo lygį, organizuojant
bendrakultūrinį pažinimą, sudarant sąlygas
nuolatiniam tobulėjimui.
Išryškinti bendruomenėje įstaigos vertybiniai
dalykai.

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas
2

Pilnai įrengta kompiuterių klasė 1-4 klasių
mokiniams.
Mokslo metams sudaryta sutartis su IKT
mokytoja eksperte, kuri pradėjo darbą šioje
srityje. Suderintas IKT mokymo 1-4 klasėse
planas.
Pirmą kartą mokyklos mokiniai išbandė jėgas
respublikinėje kompiuterinių atvirukų
parodoje „Tau, mamyte!“.
Mokiniai dalyvauja edukaciniuose mokomųjų
dalykų konkursuose „Olimpis 2016-Rudens
sesija“, matematikos konkurse „Bebras“.
Tęstiniame matematikos konkurse „10
beždžionėlių“ Šios veiklos įgalino
mokomuosius dalykus mokytis netradiciškai,
padėjo suburti dar glaudesnį klasės mokinių
kolektyvą, nes kiekvieno mokinio rezultatai
pelno taškus visai klasei.
Tikslas įgyvendintas 100%. IKT priemonės
ugdymo procese tapo neatskiriama mokymosi
dalimi. Mokiniai palaipsniui įgyja
kompiuterinio raštingumo pradmenis. Įgytus
gebėjimus mokiniai demonstravo 3
olimpiadose, kurios buvo rengiamos
elektroninėje erdvėje, respublikiniame
virtualių kompiuterinių atvirukų parodoje
„Tau,Mamyte“ konkurse.
Kiekvienoje klasėje aiškiai matomoje vietoje
surašytos įstaigos vertybės, kuriomis stengiasi
vadovautis ne tik pedagogai, bet ir ugdytiniai
bei jų tėveliai.
2016 metais 100% pedagogų dalyvavo
seminaruose, kurie įgalina labiau pasitikėti
savimi, pasijusti vertingesniu (išklausyta19
skirtingų seminarų). Mokymuose išvykus į

Aukštesnė nei 2014, 2015 metais pedagogų
savivertė.
80 % mokytojų perskaityta nauja Š.Amonašvilio
knyga „Humanistinės pedagogikos riteris“

tikslas- Pagerinti mokinių skaitymo
gebėjimus, gilinant teksto suvokimo įgūdžius.
80 % mokinių gebės atidžiai įsiskaityti ir
suvokti užduotį
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užsienį: „Pažintis su Estijos švietimo sistema:
Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos bendrojo
lavinimo mokyklose“ dalyvavo 70%
pedagogų.
Knyga negauta, tačiau jos straipsniai skaitomi
puslapyje www.humanistinepedagogika.lt
Tikslas įgyvendintas 90%. Administracija ir
bendruomenė ypač įsiklauso į pedagogų
siūlymus ar pastabas. Išklausyti „Lyderystė
ekspertų grupės“ seminarai. Mokytojai siekia
aukštesnės klavifikacinės kategorijos, akyviai
dalyvauja visose Kauno miesto pradinių
klasių metodinėse darbo grupėse. Tai rodo
mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis.
Visų klasių mokiniai kasdien buvo mokomi
įsiskaityti užduotį, ją perfrazuoti savais
žodžiais, pastebėti visus užduoties
nurodymus. Dalis mokinių jau turi
įsiskaitymo įgūdžius, kitiems dar teks
mokytis. Išsiugdyti
įgūdžius vienerių metų nepakanka.

Pagerės ketvirtokų lietuvių kalbos standartizuotų
testų rezultatai
Ir TIMSS testų rezultatai, ir ketvirtokų
standartizuotų testų rezultatai gerokai viršija
Lietuvos vidurkį. 2016 m. Standartizuotų
testų skaitymo rezultatai:
aukštesnysis lygis mūsų mokyklos ketvirtokų84,8%, šalies ketvirtokų-14.5%.
Standartizuotų testų rašymo rezultatai:
aukštesnysis lygis mūsų mokyklos ketvirtokų54,5%, šalies ketvirtokų-19,4%.
Standartizuotų testų matematikos rezultatai:
aukštesnysis lygis mūsų mokyklos ketvirtokų85,0%, šalies ketvirtokų-14,6%.
Kauno mieste mūsų mokyklos testų rezultatai
aukščiausi.
Tikslas įgyvendintas 100%.
Žurnalas „Reitingai“ 2016 m. Nr.1/5, pagal
ketvirtokų standartizuotų testų rezultatus
Kauno mokyklą-darželį „Rūtelė“ paskelbė
geriausia iš visų Lietuvos mokyklų
Atliktas tarptautinis tyrimas PIRLS vertino ir
interpretavo skaitymo gebėjimų ugdymo
kokybę mūsų mokyklos 4b klasėje. Bendra
situacija džiugina. Maksimalus skaitymo
gebėjimų
rezultatas
šalies
pradinėse
mokyklose -700,01, o mūsų mokykloje-657,12
kai tuo tarpu minimalus skaitymo gebėjimų
rezultatas šalies pradinėse mokyklose-78,03,
o mūsų mokykloje minimalus rezultatas388,58.
Tik labai maža dalis mokinių negeba atidžiai
įsiskaityti užduočių, nes nugali skubotumas.
Mokymą įsiskaityti užduotis reikia tęsti, nes
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skaitomo teksto nesuvokimas sudaro didžiąją
dalį klaidingai atliktų užduočių. Jei nebus ir
toliau kreipiamas dėmesys,- rezultatai vėl gali
pablogėti. Užduočių įsiskaitymui reikalingi
įgūdžiai, o įgūdžiams įgyti reikalingas
ilgesnis laiko tarpas. Todėl reikia šį darbą
tęsti toliau.

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
Mokykloje-darželyje „Rūtelė“ mokosi 277 pradinių klasių mokiniai, 46 ikimokyklinio ir 40
priešmokyklinio amžiaus vaikų. Viso įstaigą lanko 363 vaikai.
15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos
planas)

Bendras vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, liko toks pat. Viso turime 10 klasių
komplektų.
2016 metų rugsėjo 1 dieną vidutinis mokinių skaičius klasėje - 26,5.
2015 metų rugsėjo 1 dieną vidutinis mokinių skaičius klasėje - 26,5.
15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4 kl. (įstaigos veiklos planas)
Visi ketvirtokai 2015-2016 mokslo metais baigė pradinio ugdymo programą. Pašalintų iš mokyklos
mokinių nėra. 100 proc. priešmokyklinukų, baigę priešmokyklinio ugdymo programą, liko mokytis
mūsų mokyklos 1-ose klasėse.
15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija
7 lentelė
Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius
9-10
11-12 (III1-4 kl.
5-8 kl.
(I-II
IV) kl.
gim.) kl.

Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius
9-10
11-12
1-4 kl.
5-8 kl.
(I-II gim.)
(III-IV) kl.
kl.

31

246

Vaikų skaičius grupėse pagal teritorija
Įstaigos vaikų skaičius grupėse
lopšelio

-

darželio

75

Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius
grupėse

priešmok
yklinio

38

lopšelio

-

darželio

3

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse

priešmokyk
linio

5

lopšelio

darželio

priešmokyk
linio

-

15.4. Mokinių lankomumas
8 lentelė
Praleista pamokų per
mokslo metus iš viso
1-4 kl.

10,200

5-10 kl.

11-12 kl.

Praleista pamokų per
mokslo metus 1 mokiniui

Praleista iš viso pamokų
be pateisinamos
priežasties

1-4 kl.

1-4 kl.

36

5-10 kl.

11-12 kl.

-

5-10 kl.

11-12 kl.

Praleista pamokų be
pateisinamos priežasties 1
mokiniui
1-4 kl.

5-10 kl.

11-12 kl.

-

Mokinių lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne, visos praleistos pamokos yra
pateisinamos tėvų arba gydytojų. Ugdytiniui neatvykus į mokyklą tėvai telefonu arba elektroniniu
paštu informuoja mokytoją apie neatvykimo priežastį. Mokyklos lankomumo problemų ar pamokų
praleidinėjimo be priežasties nėra.

12
15.5. Įstaigos socialinis kontekstas
9 lentelė
Mokiniai, likę be tėvų globos
Rizikos grupės mokinių skaičius
Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

6

15.6. Mokyklos rezultatai
10 lentelė
Laikiusiųjų
egzaminą
mokinių skaičius

Valstybiniai brandos egzaminai

Išlaikiusiųjų
egzaminą
mokinių dalis

Išlaikiusių nuo 36
iki 100 balų dalis

Lietuvių k.
Matematika
Anglų k.
Istorija
11 lentelė
Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis
Kartojančių kursą mokinių dalis
Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis
Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla
12 lentelė
Būrelių skaičius

4

Panaudojamos
valandos

Nepanaudojamos
valandos

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

17

3

268 mokiniai, 97,1%

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose
13 lentelė
Miesto
Dalyvavusių
skaičius

15

Respublikiniai
Nugalėtojų
skaičius

15

15.9. Pastato būklės analizė

Dalyvavusių
skaičius

289

Nugalėtojų
skaičius

88

Tarptautiniai
Dalyvavusių
skaičius

110

Nugalėtojų
skaičius

1

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Šviestuvai
AK-30%, P-70%

Elektros skydinės
K-100 %,

Elektros instaliacija

Elektros sistema

AK-20%, P-80%

Kanalizacijos sistema
AK-70%, K-30%

Vandentiekio sistema

Vandentiekis,
kanalizacija

AK-80%, P-20%

Šildymo sistema
AK-50%, K-50%

AK-100%

Įrenginiai
AK-46%, AP-8%, K-46%

Uždaros kabinos
AK-80%, K-20%

Patalpos

Šilumos punktas

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AK-46%, AP-8%, K-46%

Įrenginiai
AK-50%, K-50%

Patalpos
AP-50%, K-50%

Grindys
AK-40%, AP-20%, K-40%

Vidaus durys
AK-40%, K-60%

Lubos
P-40%, AP-60%

Vidinės sienos
P-40%, AP-60%

Lauko durys
AK-100%

Langai
AK-100%

Stogas
AP-98%, P-2% (nepakeisti latakai, lietloviai)

Išorinės sienos
AK-100 %

P-40 %, AK-60%

Pamatai

Maisto
ruošimas

Komentarai

Nepritaikyta, nėra poreikio

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę
Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)

Pastatas priskiriamas III
pastatų grupei.
Prioritetiniai darbai,
kuriuos būtina atlikti
gerinant mokinių
mokymosi ir darbuotojų
darbo sąlygas: pamatų
sutvirtinimas,
hidroizoliacijos darbai.
Rizikos veiksniai: nesant
paviršinio vandens
surinkimo sistemos, nuolat
semiamas rūsys, ko
pasekoje galimas pamatų
sėdimas. Reikalingas
drenažo projektas.

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas
kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas.

14 lentelė
Plotas (m2)

Pastatai (nurodyti adresus)

Pastabos

2641,71 m2

Kalniečių g. 167, Kaunas

Žemės sklypo, suformuoto prie įstaigai Savivaldybės perduotų nekilnojamų statinių, adresu
Kalniečių g. 167, Kaunas, direktorės vardu 2015 balandžio 30 d. sudaryta valstybinės žemės
panaudos sutartis Nr.8SUM-39, Kaunas Nr. 431/60.
Atlikti vidaus patalpų kadastriniai matavimo darbai ir 2014 metų gruodžio 15d. įteisinta
Valstybiniame registrų centre. Registro Nr.:44/131470 (Žemės sklypas su statiniais). Nekilnojamojo
daikto kadastrinių matavimų byla suderinta su valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialu.
Įstaiga turi 2013-02-03 visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą
(Nr. 9-0076(6). Higienos pasas patvirtintas neribotam laikui.
Įstaigoje 2014 m. atliktas fasadų šiltinimo paprastojo remonto aprašas (2014-320). Aprašas
patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014
m. rugpjūčio 25 d. Nr. RPP-21 -140825-00758. Pagal aprašą atlikta 80 % darbų.
15.10. Projektinė veikla
Socialinės atsakomybės projektas "Sveikatai palankūs".
Respublikinis projektas „Šachmatai darželyje-2016".
„Sveikų dantų paslaptys: mažyliai“
EU projektas ,,Pienas vaikams“
EU projektas ,,Vaisiai mokykloms“

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
15 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

1

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos, Eur

2

3

4

„Nacionalinė mokėjimo agentūra“
prie žemės ministerijos

2

2

6141,86

Iš viso:

2

2

6141,86

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
16 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

1

„Nacionalinė mokėjimo agentūra“ prie žemės

2

EU projektas ,,Pienas vaikams“

Skirta suma,
Eur
3

4158,37

15
ministerijos
„Nacionalinė mokėjimo agentūra“ prie žemės
ministerijos

EU projektas ,,Vaisiai
mokykloms“

1983,49

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai
Aplinkos tvarkymo projektas
Vidaus erdvių renovavimo projektas

XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
Nuo 2015 metų pradėtas pastato renovavimas. Dalinai atlikti elektros instaliacijos darbai. 2016
metais apšiltinta 80 % pastato lauko sienų ir cokolio. Ženkliai sumažėjo šildumo kaštai. Parengus
vidaus patalpų renovavimo projektą, jau 2016 metais moderniai įrengtos dvi klasės.
2016 metais darželis taip pat pradėjo naudotis elektroniniu dienynu, kurio pagalba daug efektyviau
ir greičiau galima informuoti tėvus apie vaikų pasiekimus ir kt. 2016 metais įsigytos dvi modernios
pavėsinės mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, kuriose rudenį ir pavasarį planuojama
vesti pamokas ir kitą ugdomąją veiklą.

XVII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
17.1. Kaune: Kauno technikos kolegija, Kauno kolegija, Studentų Odontologų Asociacija, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija, Kauno styginių kvartetas
17.2. Lietuvoje: Lietuvoje Vilkaviškio lopšelis-darželis „Buratinas“
17.3. Užsienyje: Barselona- Katalonija, Joviat mokykla

XVIII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Kiemo teritorijos sutvarkymas – pagrindinis prioritetas artimiausiems metams. Projektas aplinkos
sutvarkymui rengiamas.
Reikalingas teritorijos tvoros atnaujinimas.
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XIX SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI
17 lentelė

Skaičiavimo formulė

Praėję
finansiniai
metai

Ataskaitiniai
finansiniai
metai

2

3

4

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai
įsipareigojimai

1,22

Kritinio likvidumo
koeficientas

(trumpalaikis turtas – atsargos,
išankstiniai apmokėjimai ir
nebaigtos vykdyti sutartys) /
trumpalaikiai įsipareigojimai

1,23

Įsiskolinimo koeficientas

mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
/ turtas, iš viso

0,22

Absoliutus likvidumo
koeficientas

pinigai ir pinigų ekvivalentai /
trumpalaikiai įsipareigojimai

0,22

1,22 (būklė tarp
1,2 ir 2,0 yra
normali)
1,24 (žemesnis
0,5 būklė yra
prasta, tarp 1,0
ir 1,5 normali)
0,16 (žemiau 0,5
būklė yra gera,
aukščiau 0,7
prasta)
0,22 (turi būti n
e mažesnis, kaip
0,2)

2
veiklos sąnaudos / pajamos x 100

3
99,83

4
99,96

suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina / pajamos už suteiktas
paslaugas, parduotas prekes x 100
(pajamos už suteiktas paslaugas,
parduotas prekes + finansavimo
pajamos) / (veiklos sąnaudos +
suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina)

-

-

1

1

Finansinis rodiklis

1
FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo
koeficientas

SĄNAUDŲ LYGIO
RODIKLIAI
1
Veiklos sąnaudų dalis,
tenkanti vienam
pardavimų eurui, proc.
* Pardavimo savikainos
lygis, proc.
Pagrindinės veiklos
pajamų ir sąnaudų
santykis, koef.

EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkančios
vienam darbuotojui, tūkst.
Eur
Apyvartinio kapitalo
apyvartumo koeficientas
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Su darbo santykiais
susijusios sąnaudos,
tenkančios vienam
darbuotojui, tūkst. Eur
Gautinų ir mokėtinų sumų
(ilgiau nei vieni metai)
santykis, koef.

pajamos / darbuotojų skaičius

12,5

13,3

pajamos / (trumpalaikis turtas –
trumpalaikiai įsipareigojimai)

66,17

76,53

su darbo santykiais susijusios
sąnaudos / darbuotojų skaičius

8,8

9,5

po vienų metų gautinos sumos /
ilgalaikiai įsipareigojimai

0

0
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Gautinų ir mokėtinų sumų
(iki vienų metų) santykis,
koef.
Darbuotojų skaičius,
tenkantis aukščiausiojo
lygio vadovui, žm.

per vienus metus gautinos sumos /
trumpalaikiai įsipareigojimai

0,99

1

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo
lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr.
finansininkas, vadovo pavaduotojai,
direkcijų, tarnybų, departamentų ir
pan. vadovai) skaičius

13,5

13,5

Įstaigos direktorius (vadovas)

____________

Aida Šimaitienė

