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UGDYTINIAI 2016-09-01

280

Pagrindinė 
mokykla 

109 mokiniai

Pelėdnagių 
„Dobiliuko“ sk.

38 mokiniai

6 priešmokykl.

46 ikimokykl.

Nociūnų skyrius

15 mokinių;

4 priešmokykl.

19 ikimokykl.

„Ąžuoliuko“  sk.

7 priešmokykl.

36 ikimokykl.



UGDYTINIAI 2017-02-01

2
8
4

155 mokiniai

16 priešmokyklinukų

113 ikimokyklinukų





Žmogiškieji  ištekliai (1)

Įstaigoje dirba 98 darbuotojai. Iš jų:

53 pedagogai (be vadovų) ,

15 pedagogų, Labūnavos mokykla nepagrindinė darbovietė  

1 - vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas, 

1 - logopedas;

1 -psichologas;

1- socialinis pedagogas,

1 - bibliotekininkas,

2- mokytojai padėjėjai,

45 - nepedagoginiai darbuotojai.



Žmogiškieji  ištekliai (2)



Žmogiškieji  ištekliai (3)



Žmogiškieji  ištekliai (4)



Žmogiškieji  ištekliai (5)

Pedagogų kvalifikacija:
(dirbančių pirmaeilėse pareigose)

7 (13.21 %) mokytojai metodininkai, 

21 (39,62 %) mokytojų turi vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 

4 (11,43%) mokytojai, 

6 (11,32%)  vyr. auklėtojai, 

3 (5,7%) auklėtojai 



Žmogiškieji  ištekliai (6)
Pedagogų amžius 



Žmogiškieji  ištekliai (7)
Pedagoginis darbo stažas



Įstaigos veiklos rezultatai (1)



Įstaigos veiklos rezultatai (2)

Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama 
kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą , didinti 
pasirinkimų galimybes, atsižvelgiant į mokinių poreikius, 
tobulinti, tarpdalykinius ryšius, dalykinių ir bendrųjų 
gebėjimų integraciją, tobulinti pamokos (veiklų) 
organizavimą pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio 
kompetencijas, tobulinti vertinimą ugdant. Tobulinti 
mokinių saviugdos sistemą, teikti veiksmingą pagalbą 
ugdytiniui stiprinant bendradarbiavimą su tėvais, skatinti 
lyderystę visose mokyklos bendruomenės žmonių grupėse, 
užtikrinti ugdytinių saugumą, ugdyti sveikos gyvensenos 
įgūdžius. Puoselėti šalies, miesto ir mokyklos tradicijas, 
siekiant ugdyti pagarbą šeimos, tautos, tėvynės tradicijoms 
ir papročiams. Stiprinti tapatumą su mokykla.



Įstaigos veiklos rezultatai (3)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Siekiant geresnių rezultatų, nuolat analizuojami   ugdymo 
(si) pasiekimai,  ieškoma efektyvesnių mokinių skatinamo 

būdų. 

Atlikti diagnostiniai ir standartizuotų testai (nacionalinis 

mokinių pasiekimų patikrinimas ) 2,4,6,8 klasėse, PUPP 10 

klasėje,  aptarti rezultatai, numatytos priemones 

rezultatams pagerinti. 



Įstaigos veiklos rezultatai (4)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Atsižvelgiant į mokinių poreikius, parengtos ir pasiūlytos 4 

pasirenkamosios programos:

 5-6 kl. mokiniams – „Kėdainių kraštas“ ir „Tai kas aplink 

mus“; 6-7 kl. „Etninė kultūra“, „Aplinkosaugos ABC“. 

 neformaliojo švietimo programos:

Šokių būrelis atnaujino savo veiklą;



Įstaigos veiklos rezultatai (5)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Mokyklos pedagogams organizuotas seminaras  

„Mokymosi stiliai“, 

28 pedagogai lanko Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursus;

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje atliktas tyrimas, siekiant 

išsiaiškinti tėvų nuomonę apie veiklos organizavimo 

prioritetus. Įvertintos sėkmės ir nesėkmės, numatytos 

integracijos tobulinimo galimybės. Tyrimų rezultatai 

panaudoti mokyklos veiklos efektyvinimui



Įstaigos veiklos rezultatai (6)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

 Vyksta glaudus bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais 
švietimo pagalbos specialistais;

 Teikiamos konsultacijos dėl individualizuotų ir pritaikytų 
programų kūrimo, dėl aktyviųjų metodų ir specialiųjų 
mokymo priemonių naudojimo ugdymo procese; 

 Bendradarbiaujama su vaiko gerovės komisija, Švietimo 
pagalbos tarnyba ugdymo klausimais išsamiam asmens 
specialiųjų poreikių įvertinimui;

 Stebima  spec. poreikių mokinių ugdymosi dinamika 
pildant  „Mokinių pasiekimų lapus“;  

 Parengtos rekomendacijos mokytojams: „Atsižvelkime į 
mokinių mokymosi stilių“, „Specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinys šiandienos mokykloje“;



Įstaigos veiklos rezultatai (7)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

3 kl. mokytoja metodininkė J. Vaitiekūnienė :

 dalyvavo konkurse: „Mano sėkmingiausia pamoka“. 
Konkurso organizatoriai Kaišiadorių r. pedagogai. 

Mokytoja  apdovanota dalyvio diplomu;

 Skaitė pranešimą „Tėvai-vaikai—mokytojas: sėkmė 

kartu“ Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje 

respublikinėje konferencijoje „Klasės vadovo sėkmė ir 

nesėkmės“ .



Įstaigos veiklos rezultatai (8)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Tradiciniai mokyklos renginiai:

„Atmintis gyva, nes liudija“, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena,

Kūrybinės dirbtuvės, 

Žemės diena, 

Veiksmo savaitė be patyčių

Paskutinio skambučio šventė 

Rugsėjo 1-osios, 

Mokytojų šventės, 

Tolerancijos diena,

Padėkos vakaras: ,,Gerumo spinduliai“,

Kalėdinis stebuklas,



Įstaigos veiklos rezultatai (9)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

„Ąžuoliuko skyriuje vyko renginiai, kurie puoselėja mūsų krašto, 
mokyklos tradicijas. 

 Atsisveikinimo su eglute šventė, 

 Sausio  13 –ios minėjimas „Ąžuoliuko“ kiemelyje „Ledo gėlės“,

 šventinis rytmetis Vasario 16-ąjai: „Vienas žodis – Lietuva“, 

 renginys, skirtas Žemės dienai: „Apglėbkime žemę mažomis 
rankelėmis“, 

 atvelykio šventė: „Velykos atėjo, margučiai riedėjo“

 atsisveikinimo su darželiu šventė: „Skubu mokyklos takeliu“, rugsėjo 
pirmosios šventė: „Pasiilgau savo draugų“, 

 rytmetis, skirtas mokytojo dienai: „ Ačiū Jums už pažinimo džiaugsmą“. 

 Senelių šventė

 Organizuotos parodos grupėse.



Įstaigos veiklos rezultatai (10)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Ąžuoliuko“  skyriaus priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo 
rajoniniuose, respublikiniuose piešinių ir kūrybinių darbų konkursuose: 

 „Kokia nuostabi, Lietuva esi...“, 

 „Lietuvos paukščiai 2016“,

 „Iš mažų kamštelių, dideli darbeliai“, 

 „Raktelis mamai“ ir kt.

 „Ąžuoliuko“ skyriaus bendruomenė dalyvavo  bendruomenių  
ekologiniame švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio 
kelionė per Lietuvą“. 

 „Bitučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo rajono mažųjų skaitovų 
konkurse „Ant vyturio sparnų“. 

 Kalbos sutrikimų turintys vaikai dalyvavo rajoninėje šventėje 
„Šnekučių teatras“. 



Įstaigos veiklos rezultatai (11)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje organizuota įvairių renginių, išvykų 
susitikimų.  Bendrauta ir bendradarbiauta su Pelėdnagių bendruomenės 
centru, Kėdainių valstybine maisto veterinarine tarnyba, Pelėdnagių 
kultūros skyriumi. 

 Organizuoti susitikimai su: ornitologu V. Naruševičiumi, stumbrų 
prižiūrėtoju – daktaru A. Lūža. 

 Vyko ekspedicija „Legendos pėdsakais“ ir išleistas iliustruotas 
ekspedicijos žurnalas. Sudarytos sąlygos mokinių kūrybiškumui ir 
sav iraiškai atsiskleisti. 

 Organizuota išvyka „Bulvelės kelias“ į „Pelėdų kaimą“. 

 Dalyvauta respublikinėse akcijose: „Savaitė be patyčių“, „Darom“, 
„Atmintis gyva, nes liudija“. 

 Įgyvendintas šeimos projektas „Šeima tai v ieta, kur gyvena laimė“, 

 Organizuotos grupių krikštynos. 

 Eksponuotos parodos: „Baltos pasakos“, „Bulvė – daržo karalienė“, 
„Žibintų paroda“, „Mano pasaulis“ (Pelėdnagių kultūros centre)



Įstaigos veiklos rezultatai (12)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Nociūnų skyriuje vyko gražūs tradiciniai renginiai kartu su 

tėveliais. Mažieji ugdytiniai vykdė projektus, dalyvavo  

respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose :

 Tarptautiniame vaikų meno projekte „RAKTELIS MAMAI 

2016“;

 Ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė;

 Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų projekte „Žaliasis 

virusas“;

 Respublikiniame projekte „Aš – tai mano šeima“;



Įstaigos veiklos rezultatai (13)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

 Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse „Aš 
Lietuvą nešuosi širdyje“ (Konstantinas Burunov);

 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ ir 
Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų piešinių konkurse „Kokia nuostabi, Lietuva esi ...“;

 Rajoniniame projekte „Iš mažų kamštelių dideli 
darbeliai“;

 Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Mylim žemę 
– saugom gamtą“;

 Rajoninėje akcijoje „Gimtųjų žodžių apkabinti“.



Įstaigos veiklos rezultatai (14) 
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

 vykdomas projektas „Sėkmės pamokos“, toliau vyko 

susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, įvairių profesijų
atstovais.

 Susitikimas su Algimantu Jucevičiumi, Vilniaus 
keliautojų klubo pirmininku.

 „Sėkmės pamokos“ su lietuvių k. mokytoja, direktore 
Kristina Stanioniene.



Įstaigos veiklos rezultatai (15)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Siekti asmeninės mokymosi ir elgesio pažangos mokiniams 

padėjo:

 1- 4 kl. mokomosios – praktinės konferencijos  „Miško 

gėrybės“;

 2- 10 kl. konferencija „Bibliotekos traukos dėsnis“, 

 bendri  renginiai, akcijos, edukacines išvykos, vaikų 

vasaros stovyklas : „Vaikystės  šypsena“ , „Vasaros 

spalvos 2016“, „Gėrio taku“, “Ateik ir atsivesk draugą“;

 Sveikatingumo projektai : „Sveikatos stiprinimo 

mokyklėlė“, „Pyktis ne brolis“;

 2-4 klasių mokiniai dalyvavo programoje „Mokėk 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.



Įstaigos veiklos rezultatai (16)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Mokyklos bibliotekoje:

 vyksta įvairios edukacinės veiklos, 

 gauta 162 knygos iš labdaros ir paramos 
fondo „Auginame ateitį“ įsijungus į 
akciją „Knygnešiai 2016“. 

mokyklos knygų fondas papildytas 
naujomis knygomis iš leidyklos „Nieko 
rimto“.

 veikia profesinio informavimo taškas (PIT), 
kuriame yra vykdomas karjeros 
ugdymas.



Įstaigos veiklos rezultatai (17)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Parodos bibliotekoje

 Teminės:

„Lietuvos laisvei 25“, 

„Gimtosios kalbos diena“,

Tarptautinė teatro diena“, 

„Europos diena“, 

„Balt ijos jūros diena“, 

„Pasaulinė pašto diena“, 

„Balto gerumo šviesoje“. 

Mokinių piešinių paroda „Žydintis 
pavasaris“.

 Literatūrinės:

Balys SRUOGA – poetas, prozininkas – 120, 

Gabrielė PETKEVIČAITĖ -BITĖ – rašytoja, publicistė 155, 

Marcelijus Teodoras MARTINAITIS – poetas -80, 

Česlovas MILOŠAS – lietuvių kilm ės lenkų poetas, Nobelio 
prem ijos laureatas 105, 

Ram utė SKUČAITĖ – poetė, dram aturgė -85, 

Jurga IVANAUSKAITĖ – prozininkė, dram aturgė, dailininkė-
55.



Įstaigos veiklos rezultatai (16)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas

Renginiai bibliotekoje



Įstaigos veiklos rezultatai (17)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas

Renginiai bibliotekoje

Akcijos:

Respublikinė pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“. Joje sėkmingai dalyvavo ir mokytoja metodininkė Jurgita 
Vaitiekūnienė

„Naujos knygos bibliotekoje“, skirta Knygnešio dienai., 

„Pasidalinkime“,  mokiniai pasidalino su draugais perskaitytomis knygomis ,

„Per arbatą į sveikatą“,

„Sveika mityba“, 

Rytmečiai:  

 1 klasės mokiniams įrašant juos į bibliotekos skaitytojus „Jaunieji skaitytojai“, 

 4 klasės mokiniams „Enciklopedijų įvairovė“. 

 2 klasės mokiniams „Stebuklingas knygų medis“, 

 „Kelionė į pasakų karalystę“ – 3 klasės mokiniams, 

 Mokyklinė konferencija „Bibliotekos traukos dėsnis“, skirta Bibliotekų metams paminėti

 Tradiciškai dalyvavome tarptautiniame projekte: „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”. 

 „Šv iesos ir žodžio šventė“ – popietės 3-6 klasių mokiniams. 

 Bibliotekos veiklos v iešinimas www.facebook.com „Labūnavos mokyklos biblioteka“

http://www.facebook.com/


Tarptautinis projektas “Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė”



Būrelio „Knygas skaityti sveika“ veikla



Įstaigos veiklos rezultatai (18) 
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Vyksta KARJEROS UGDYMO veikla:

 Rengiami KU planai.

 Kaupiama literatūra KU.

 Individualios konsultacijos.

 Lankstinukai.

 Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

 Klasės valandėlės.

 Piešinių parodos.

 Išvykos į Kėdainių, Kauno profesines mokyklas.

 Dalyvavimas  profesinių mokyklų mugėse.

 Pelėdnagių „Dobiliuko“, Nociūnų  skyriaus  ir 5-6 kl. mokiniams 
parengtos  „Profesinių norų knygelė“, kurias  pildo mokiniai.



KU (karjeros ugdymo) veikla



Įstaigos veiklos rezultatai (1) 
Neformalusis švietimas

 Užsiėmimus lankė 85 proc. mokykloje besimokančių 
mokinių. 

 Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių 
pasirinktoms saviraiškos programoms – tautiniam 
tapatumui, meniniams, kalbiniams ir socialiniams, sporto, 
sveikatos ugdymo ir gamtosaugos gebėjimams ugdyti. 

 Mokinių tarybos nariai dalyvavo mokymuose; ‚kaip 
sudominti, kai neįdomu“, „Visų nuomonė svarbi“;

 Mokyklos tradicijomis rūpinasi ne tik mokyklos mokiniai ir 
mokytojai, dažnai juose kaip aktyvūs dalyviai yra mokinių 
tėvai, seneliai, aptarnaujantis mokyklos personalas, 
Labūnavos bendruomenės nariai.

 Projektai „Be pykčio“, „Žiūrėk krepšinį blaiviomis akimis“.



Įstaigos veiklos rezultatai 
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Bendradarbiavimas su tėveliais  vyksta: 

 per individualią klasės mokytojo/grupės auklėtojo 
veiklą, 

 visuotinių tėvų susirinkimų metu pasitelkiant įvairius 
specialistus,

 Bendrų renginių metu;

 Įgyvendinant projektus;

 parengiant lankstinukus tėvams. 

 „TAMO“ elektroninio dienyno pagalba virtualus 

bendravimas.



Įstaigos veiklos rezultatai (1) 
Pasiekimai.

Konstitucijos egzaminas 2016 

Kūrybinio konkursas „Mano sveikinimas Konstitucijos 
egzaminui“. Goda Žukaitė tapo nugalėtoja. 



Įstaigos veiklos rezultatai (2) 
Pasiekimai.

Mokiniai aktyviai dalyvavo miesto, rajono, respublikos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos renginiuose, konkursuose, parodose, žygiuose,  konferencijose, 
akcijose. Pasiekė labai gerų rezultatų: 

 Tarptautiniame pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Lietuva iš arti ir iš 
toli“ Goda Žukaitė tapo nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė); 

 Respublikiniame pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje – konkurse 
„Sveikatos miestas“ Goda Žukaitė tapo II v ietos nugalėtoja (mokytoja J. 
Vaitiekūnienė); 

 Respublikiniame mokinių nuotraukų konkurse „Aš matau tave laimingą“ 
Goda Žukaitė tapo I vietos nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė); 

 Respublikinėje technologijų parodoje – konkurse „Skrybėlė mamai“ Benas 
Gadišauskas ir mama Kristina tapo II vietos nugalėtojais (mokytoja J. 
Vaitiekūnienė); 

 Ligonių kasos vaikų piešinių konkurse „Mano šeimos gydytojas“ Augustė 
Ginelevičiūtė tapo nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė);

 Respublikiniame vaikų liaudies dailės konkurse „Sidabrinis vainikėlis“ -2 
v ieta (mokytoja Diana Dovydavičiūtė).



Įstaigos veiklos rezultatai (3) 
Pasiekimai.

 Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 
pradinių klasių mokinių respublikiniame piešinių konkurse „Mano 
šeima sportuoja“  Miglė Dubinskaitė tapo I vietos nugalėtoja 
(mokytoja J. Vaitiekūnienė); 

 Kėdainių rajono mokinių piešinių, eilėraščių apie Lietuvą 
iliustracijos kūrimo konkurse „Kovo 11-oji“ Augustė Ginelevičiūtė, 
Mykolas Bartusevičius, Miglė Dubinskaitė, Adomas Vaitiekūnas 
tapo konkurso laureatais (mokytoja J. Vaitiekūnienė) ; 

 Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių dailaus rašto konkurse Goda 
Žukaitė tapo II vietos nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė); 

 Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 
„Rašau diktantą 2016“ konkurse Goda Žukaitė tapo II vietos 
nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė); 



Įstaigos veiklos rezultatai (4) 
Pasiekimai.

 Rajoniniame skaitovų konkurse „Su knyga – per gyvenimą“ :

Karina Saulev ičiūtė laimėjo III v ietą (mokytoja J. Vaitiekūnienė), 

Hektoras Taujanskas II v ietą (mokytoja L. Ilev ičienė); 

 Kėdainių kultūros centro skaitovų konkurse „Pavasaris pražydo 

žodžiais“:

Karina Saulev ičiūtė tapo nugalėtoja (mokytoja J. Vaitiekūnienė) ;

 ,,Olympis 2016 – Rudens sesija“ (matematika ) :

Dominykas Klimav ičius ir Goda Rušaitė laimėjo III  laipsnio diplomą 
(mokytoja J. Taujanskienė);

 ,,Olympis 2016 – Pavasario sesija“ (matematika):

III laipsnio diplomą laimėjo Dominykas Klimav ičius (mokytoja J. 
Taujanskienė);



Įstaigos veiklos rezultatai (5) 
Pasiekimai.

 Lietuvių kalbos Kengūra (mokytoja N. Steiblienė) 

dalyvavo 7 mokiniai:

J. Skiparius 6 kl. – auksinis diplomas ;

A. Zupkus 5 kl. – oranžinis diplomas.

 Rusų kalbos Kengūra ( mokytoja O. Nečajeva) 

M. Jasikėnas 7 kl. – auksinis diplomas ;



Įstaigos veiklos rezultatai (6) 
Pasiekimai.

 Anglų  kalbos Kengūra (mokytoja D. Dovydavičiūtė) 

sėkmingai dalyvavo 4  ketvirtos klasės mokiniai: 

J. Valionis- auksinis diplomas,

M. Gustas-auksinis diplomas,

M. Narbutaitė –oranžinis diplomas,

V. Raižytė - oranžinis diplomas;

 7 mokiniai iš 6-7 klasių (mokytoja G. Ivaškevičiūtė-

Dirdė) : 

A. Paškevičius-8 kl. - oranžinis diplomas.



Įstaigos veiklos rezultatai (7) 
Pasiekimai.

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ pateko į geriausiųjų 
dešimtuką rajone:

 Joris Dirda – (1 vieta , mokt. A.Urbonavičienė); 

 Eismantė Daugvilaitė (4 vieta, mokytoja L. Ilevičienė) 

 Goda Rušaitė (8 vieta, mokytoja J. Taujanskienė); 

,,Olympis 2016 – Rudens sesija“ anglų kalba ;

 Goda Rušaitė laimėjo II  laipsnio diplomą, 

 Austėja Gžigužauskaitė – III  laipsnio diplomą; 

Kalbų Kengūra“ (anglų kalba):

Austėja Gžigužauskaitė –– laimėjo oranžinį diplomą, ,,Olympis 2016 –
Pavasario sesija“ (anglų kalba) – laimėjo II laipsnio diplomą; 

 Respublikiniame kelionių  maratone „Nuo gimtinės iki plačios 
šalies“ Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus ugdytiniai laimėjo II v ietą



Įstaigos veiklos rezultatai (8) 
Pasiekimai.

 „Meistras“ būrelio (vadovas V.Baltrūnas)  nariai savo darbus 
pristatė mokyklos bei Labūnavos bendruomenėms. 7 kl. mokinys 
M. Jasikėnas rajone 7 klasių mokinių tarpe užėmė 1 vietą. 

 Rajoninis pradinių klasių mokinių konkursas“My first English book“ 
(mokyt. D.Dovydavičiūtė)-1vieta;

 Atvirukų konkurse 2 kl. mokinys A.Vėlius tapo Kauno apskrities 
laureatu, Kalėdinių atvirukų konkurse 10 kl. mokinys 
R.Kochanauskas - Kėdainių rajono laureatu (tikybos mokytoja V. 
Vėlienė);

Vokalo studiją (vadovė E. Markevičienė) lankantys mokiniai 
dalyvavo: 

 regioniniame vaikų ir jaunimo talentų atrankiniams konkurse 
„Aukštaitijos perlas“, 

 respublikiniams muzikiniams festivalyje: „Žiemos mozaika“, 



Įstaigos veiklos rezultatai (9) 
Pasiekimai.

„Gėrio taku“ būrelį ( Nociūnų skyrius, mokytoja D. 

Bačkienė) lankantys mokiniai dalyvavo: rajoniniuose 

konkursuose: 

 dailaus rašto „Rašom“ – 3 vieta, 

 meninio skaitymo „Su knyga per gyvenimą“-3 vieta, 

 skaitovų konkurse „Pavasaris pražydo žodžiais“-1 vieta.



Įstaigos veiklos rezultatai (10) 
Pasiekimai.

Sporto būrelio nariai ( vadovas kūno kultūros mokytojas 

Saulius Stanionis) dalyvavo olimpinio festivalio 

organizuotose varžybose: 

 „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ -3 vieta, 

 kvadrato varžybose- mergaitės 1 vieta, berniukai-3 

vieta, 

 keturkovės varžybos: mergaitės-2 vieta, berniukai-3 

vieta, 

 kroso varžybos-3 vieta, 

 repšinis 3x3- 3 vieta. 



Įstaigos veiklos rezultatai (11) 
Pasiekimai.

 3 klasės mokiniai (mokytoja  J. Vaitiekūnienė) dalyvavo  

konkurse „Būk saugus“ Kauno apskrityje ir laimėjo 1 

vietą.



Įstaigos veiklos rezultatai (12)
Pasiekimai.

Folkloro ansamblis „Pėdelis“ dalyvavo Lietuvos moksleivių 

dainų šventė „Tu mums viena“.



Įstaigos veiklos rezultatai (13)
Pasiekimai.



Įstaigos veiklos rezultatai (14)
Pasiekimai.



Įstaigos veiklos rezultatai (1)
Pagalbos teikimas.

 Labūnavos pagrindinėje mokykloje ugdomi 107 
ugdytiniai iš 71 šeimų, 

 „Ąžuoliuko“ skyriuje  - 39 ugdytiniai iš 32 šeimų, 

 Nociūnų skyriuje - 39 ugdytiniai iš 30 šeimų, 

 Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje - 93 ugdytiniai iš 75 
šeimų. 

 Šeimų socialinė padėtis yra vidutinė, nes iš 208 šeimų 
21 šeima yra socialiai remiama. Tai sudaro 10,09 proc. 
visų šeimų. Nemokamai maitinami 64 mokiniai ir 
priešmokyklinukai, kas sudaro 35,75 proc.



Įstaigos veiklos rezultatai (1)
Pagalbos teikimas.  Mokyklos socialinis pasas

Labūnavos pagrindinės mokyklos 

socialinis pasas 2016-2017 m.m.

Labūnavos

pagrindinė

mokykla

Ąžuoliuko

skyrius

Nociūnų

skyrius

Pelėdnagių

“Dobiliuko” 

skyrius

Iš viso

mokykloje

Daugiavaikės šeimos 13 7 7 8 35

Socialiai remtinos šeimos 13 2 4 2 21

Probleminės šeimos 1 1 2 6 10

Disfunkcinės (asocialios) šeimos 3 - - 1 4

Pilnos šeimos 51 31 18 57 157

Nepilnos šeimos 20 1 12 18 51

Važinėjantys mokiniai 70 4 16 9 99

Mokiniai, gaunantys nemokamą 

mait inimą 33 2 15 14 64



Įstaigos veiklos rezultatai (2)
Pagalbos teikimas.

Švietimo pagalba buvo teikiama 67 ugdytiniams. 

21 mokinys buvo ugdomas pagal  pritaikytas ir 
individualizuotas programas.

 Ugdymo programos:

pritaikytos -14 mokiniui (2 Pel.)

individualizuotos – 7 mokiniams (1 Pel.)

46 ugdytiniai turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Jiems  
teikiama  logopedo pagalba, socialinio pedagogo 
konsultacijos. 

 Pradinių klasių mokiniai turi galimybę lankyti pailgintos 
darbo dienos grupę.



Įstaigos veiklos rezultatai (3) 
Pagalbos teikimas.

Teikiamos specialistų paslaugos:

 logopedo, 

 specialiojo pedagogo, 

 socialinio pedagogo, 

 psichologo,

 sveikatos priežiūros,

 ugdymo karjerai patarėjų.



Finansų ištekliai (1)

Finansavimo iš savivaldybės ir valstybės biudžeto 2016 m. 
asignavimų panaudota – 933,5 tūkst. Eur.:

Buvo vykdomos veiklos, organizuotos išvykos į užsienio šalis už 2016 

m. gautas ES papildomo finansavimo lėšas, dalyvaujant ERASMUS+ 

C.L.E.V.E.R.  projekte (7244,00 Eur). Papildomas finansavimas taip 

pat buvo gautas laimėjus įvairius savivaldybės skelbtus konkursus. 

Įgyvendinti projektai: „Sveikatos stiprinimo mokyklėlė“(900,00 Eur) , 
vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Ateik ir atsivesk 

draugus“ (300,00 Eur),   500,00 Eur papildomai gautų lėšų 

panaudota  higienos normų trūkumams šalinti, 3000,00 Eur

pavėsinių remonto remonto darbams atlikti .

Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama – 3213,07 Eur. 

Iš ūkininkų ir kitų rėmėjų gauta finansinė parama – 1965,21 Eur.



Finansų ištekliai (2)

Išlaidų straipsniai

2013 m.

tūkst. Eur

2014 m.*

tūkst. Eur

2015 m.

tūkst. Eur

2016 m.

tūkst. Eur

Darbo užmokestis 324,3 402,3 544,2 579,4

Soc. draudimo įmokos 99,0 123,4 170,8 179,2

Mityba 10,6 18,3 25,7 30,3

Medikamentai - - 0,3 0,3

Ryšių paslaugos 1,1 0,8 1,6 1,2

Spaudiniai 1,4 1,2 2,1 2,0

Transporto išlaikymas 11,8 10,7 10,4 12,8

Kitos prekės 5,6 9,7 19,1 33,9

Komandiruotės - 0,4 0,1 -

Kvalifikacijos kėlimas 0,5 1,4 1,3 2,5

Komunalinės paslaugos 64,2 67,7 72,7 81,1

Kitos paslaugos 3,6 5,8 8,7 8,5

Iš viso: 522,1 641,7 857,0 931,2

*Nuo 2014-09-01 prijungtas Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius.



Finansų  ištekliai (3)
Paramos lėšos

Paramos šaltinis 2013 m.

tūkst. Eur

2014 m.*

tūkst. Eur

2015 m.

tūkst. Eur

2016 m.

tūkst. Eur

VMI 2 proc. parama 2017,50 3316,77 3119,57 3213,07

Kitų rėmėjų parama 566,61 625,36 1479,38 1965,21

Viso: 2584,11 3942,13 4598,95 5178,28



Finansų ištekliai (4)
2016 m.

Išlaidų straipsniai

Mokinio

krepšeliui

skirti

asignavimai

(tūkst. Eur)

Savarankiškoms

funkcijoms atlikti

skirti asignavimai

(aplinka) (tūkst. Eur)

Atsitiktinės

paslaugos,

patalpų nuoma

(tūkst. Eur)

Tėvų įnašai

(tūkst. Eur

Parama

(tūkst. Eur)

Darbo užmokestis 347,9 231,4 - - -

Soc. draudimo įmokos 107,6 71,5 - - -

Mityba - - - 28,7 -

Medikamentai - 0,3 - - -

Ryšių paslaugos - 1,2 - - -

Spaudiniai 0 - - - -

Transporto išlaikymas - 12,6 0,1 -

Kitos prekės 5,2 21,4 0,3 6,0

Komandiruotės - - - - -

Kvalifikacijos kėlimas 2,3 0,2 - - -

Šildymas - 59,2 - - -

Elektros energija - 16,1 - - -

Vanduo - 3,9 - - -

Šiukšlių tvarkymo išl. - 1,9 -

Kitos paslaugos 1,4 6,9 0,2 5,2

Iš viso: 466,4 426,6 0,4 34,9 5,2



Įstaigos partnerystė ir 
bendradarbiavimas (1)

 

Kėdainių pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

 

Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegija 

 

Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegija 

Kėdainių PRC 

Kauno profesinės 

mokyklos 

 

Kauno teritorinės 

darbo biržos  

Kėdainių skyrius. 

 Kėdainių jaunimo 

darbo centras 

Kėdainių M. Daukšos 

viešoji biblioteka 

Kėdainių krašto 

muziejus Kėdainių sporto 

centras, Kėdainių  

kalbų, muzikos 

mokyklos LL2 ugdymo įstaigos 

Kėdainių šviesioji,  

,,Atžalyno“ gimnazijos 

Labūnavos, 

Pelėdnagių,  

Nociūnų 

bendruomenių centrai 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Kėdainių kultūros 

centras 

Labūnavos skyrius 

 

Mugės  
,,Rinkos aikštės“ 

redakcijos 
Kėdainių krašto, 

Balticum  TV 

Kėdainių r. Policijos 

komisariatas 

Kėdainių r. 

savivaldybės  

administracijos 

Pelėdnagių seniūnija 

 
Kėdainių rajono 

savivaldybė 

 



Įstaigos partnerystė ir 

bendradarbiavimas (2)
Pagal švietimo mainų programą „Erasmus+“ 

finansuojamą Europos sąjungos „Ąžuoliuko“ skyriuje nuo 

2016 m. rugsėjo 1 d. vykdomas projektas „C.L.E.V.E.R. –

Children Learn English Very Easily and Rejoice“. Projekto 

svarbiausias uždavinys – anglų kalbos mokymas 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje smagiai, 

pasitelkiant žaidimus, dainas, šokius ir kitus vaikams 

lengvai įsimenamus būdus.

Pagal daugiašalės mokyklų partnerystės projektą užmegzti 

ryšiai su aštuoniomis užsienio šalių:

Lenkijos, Latvijos, Slovėnijos, Rumunijos, Turkijos, 

Ispanijos, Portugalijos, Italijos mokyklomis.



C.L.E.V.E.R.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (1)
STIPRYBĖS

(vidinis faktorius: mokyklos bruožai, kurie gali būt i naudingi siekiant t ikslo: kas einasi gerai? kuo 
galime pasikliaut i? kuo esame patenkint i? kas suteikia energijos? kuo didžiuojamės? kuo mes 
st iprūs?)

 Kompetentingi ir kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui 
specialistai.

 Aktyvus profesinių veiklinimo patyriminių, pažintinių vizitų 
mokiniams/ugdytiniams organizavimas.

 Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdantis mokinių kūrybiškumą.

 Tikslingas biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų panaudojimas 
atsižvelgiant į finansines galimybes.

 Tvarkinga, estetiška, jauki mokykla ir jos aplinka.

 Sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir naujų 
kompetencijų įgijimui.

 Dirba visi pagalbos mokiniui specialistai.

 Apgalvotas ir suderintas mokinių pavėžėjimas.

 Renovuota pagrindinės mokyklos, dalinai Pelėdnagių 
„Dobiliuko“  pastato išorė.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (2)
SILPNYBĖS

(vidinis faktorius: bruožai, kurie gali būt i žalingi visai mokyklos bendruomenei: kas yra sunku? su 
kokiomis kliūt imis susiduriame? ko mums trūksta? kas mums sunkiai pavyksta? kur kliudome patys 
sau?)

 Dalis gerai besimokančių mokinių išvyksta mokytis į miesto progimnazijas, 
gimnazijas.

 Dalies mokinių motyvacijos ir sąmoningumo karjeros planav imui stoka.

 Pedagogų bendruomenės susitarimų nepakankamas laikymasis, 
bendradarbiavimo kultūros ir kolegialaus mokymosi stoka.

 Neišnaudotas tėvų/globėjų galimybių pažinimas.

 Daug mokinių iš socialiai remiamų šeimų.

 Mažėja v ietos gyvenvietės, o didėja pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius.

 Nepakankamai efektyviai įgyvendinama mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo sistema.

 Tobulintinos mokyklos veiklos įsivertinimo procedūros.

 Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės stokos.

 Dalies tėvų abejingumas dėl vaikų mokymosi rezultatų.

 Dažnėjantys mokinio elgesio taisyklių pažeidimo atvejai.

 Nepakankamas tėvų, mokytojų, mokinių bendradarbiavimas.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (3)
GALIMYBĖS

(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities galimybės? ką per mažai išnaudojame? ką galime optimizuoti? 
kokių naujų galimybių matome?)

 Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdymo procese.

 Asmeninės mokinių/ugdytinių pažangos stebėjimo ir  fiksavimo 
tobulinimas.

 Ugdymo karjerai užsiėmimų organizavimas tikslinėms mokinių grupėms.

 Kolegialaus ryšio stiprinimas, gerosios patirties  sklaida.

 Klasių auklėtojų ir specialistų bendradarbiavimo glaudinimas.

 Tėvų galimybių pažinimas ir jų įtraukimo į bendras veiklas didinimas.

 Materialinės bazės gerinimas ir atnaujinimas pritraukiant projektų lėšas.

 Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose, sudarančiuose 
galimybę gerinti ugdymosi aplinką ir perimti pozityvią patirtį.

 Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant pozityvios 
pedagoginės patirties sklaidą.

 Komandinio darbo stiprinimas, aktyviau įtraukiant mokytojus, pagalbos 
mokiniui specialistus, savivaldos institucijas į mokyklos veiklos planavimą, 
vertinimą ir organizavimą.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (4)
GRĖSMĖS

(išorinis faktorius, kuris gali būt i kliūt is jūsų mokyklos bendruomenei: kur įžvelgiame ateit ies 
pavojus ir grėsmes? su kokiais sunkumais galime susidurt i? kokių nepageidaujamų pasekmių 
baiminamės?)

 Šeimų socialinė - ekonominė padėtis apsprendžia abejingą tėvų 
požiūrį į vaikų ugdymą.

 Plintanti negatyvių socialinių veiksnių įtaka (socialiniai tinklai, 

demografinė padėtis, menkas materialinis apsirūpinimas) daro įtaką 
ugdymo(si) proceso efektyvumui, kultūros ir bendravimo elgsenai.

 Mokinių skaičiaus nestabilumas.

 Didėjantis specialiųjų poreikių mokinių skaičius.

 Mažėjanti mokymosi motyvacija ir mokymosi pasiekimų smukimas.

 Neaptverta mokyklos teritorija apsunkina saugios ugdymosi aplinkos 

užtikrinimą.

 Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, sveikatos sutrikimų, 
skaičius.



VEIKLOS PRIORITETAI 
2017-2019 METAIS

 Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant 

kiekvieno vaiko pažangos. 

 Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos 

bendruomenė.



Tikslai ir uždaviniai (1)

1. Tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių 
mokymosi pasiekimus.

 1.1. Uždavinys. Aktualizuoti ugdymo  turinį, 
atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, 
poreikius bei galimybes.

 1.2. Uždavinys. Kurti ugdymui bei kompetencijoms 
formuotis palankią ugdymosi aplinką.

 1.3. Uždavinys. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, 
klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų 
bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams.

 1.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir 
pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir 
informavimo sistemą.



Tikslai ir uždaviniai (2)
2. Tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės 
narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant 
tradicijas.

 2.1. Uždavinys. Telkti bendruomenę, kaip 
besimokančią organizaciją. 

 2.2. Uždavinys. Palaikyti bendruomenės narių 
iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių 
bendradarbiavimo formų.

 2.3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į mokyklos 
bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai 
veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos 
bendradarbiavimą bei tėvų švietimą.

 2.4. Uždavinys. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis 
gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, 
respublikoje, užsienyje.



VIZIJA

Labūnavos pagrindinė mokykla – gera
pradžia Pelėdnagių seniūnijos vaikams -

atvira, besimokanti ir besikeičianti,

bendraujanti ir bendradarbiaujanti,

puoselėjanti tradicijas bendruomenė.



MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, 
priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį 

ugdymą, ruošiant skirtingų poreikių 

ugdytinius sėkmingam tolimesniam 

mokymuisi ir gyvenimui. 



VERTYBĖS

 Demokratiškumas, atsakomybė. 

 Atviras bendravimas, nuoširdumas, 

tolerancija.

 Pagarba, pasitikėjimas, pagalba.

 Kūrybingumas, iniciatyvumas, 
atsinaujinimas.



FILOSOFIJA

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra 
kurdamas.

Neiti į priekį – reiškia eiti 

atgal.

Vydūnas



„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas 

įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką 
manėte esant neįgyvendinama.“

Šv. Pranciškus Asyžietis


