
KAUNO „V öTRUNGöS“ PRADINöS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYB öS IŠORINIO 
VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA 

 
I. ĮŽANGA 
 

Vizito laikas – 2012 m. geguž÷s 14–17 d. 
Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokyb÷s išorinis vertinimas. 
Išor÷s vertintojų komanda: 
Vilija Prižgintien ÷, vadovaujančioji vertintoja,  
Renata Venckien÷, Nijol ÷ Pupinien÷. 
Išor÷s vertintojai steb÷jo 53 Kauno „V÷trung÷s“ pradin÷s mokyklos pamokas, neformaliojo 

švietimo užsi÷mimus, mokykloje vykusius renginius ir kitą mokyklos veiklą: mokyklos vadovų ir 
personalo darbą, mokinių elgesį, santykius pertraukų metu klas÷se, bibliotekoje, koridoriuose. 
Vizito metu išor÷s vertintojai kalb÷josi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų 
atstovais, mokiniais, mokinių t÷vais. Išor÷s vertintojų komanda analizavo mokyklos veiklos, 
mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, mokytojų ilgalaikius planus, NMVA 
mokslininkų atliktą t÷vų nuomon÷s apie mokyklos veiklą tyrimo statistinę ataskaitą (toliau – STA) 
bei kitus dokumentus.  

Vertinant mokyklą vadovautasi tais pačiais kaip ir mokyklų įsivertinimo veiklos rodikliais, 
atsižvelgta į šiuo metu galiojančias Bendrąsias programas. Atkreiptas d÷mesys ir į tai, kaip sekasi 
mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintas Bendrąsias programas, planuoti ugdymo turinį, ugdyti 
mokinių kompetencijas.  

Vertindami veiklą mokykloje, išor÷s vertintojai dažniausiai vartojo terminus:  
• „labai gerai“, „kryptingai“, „išskirtinai“, „puiku“, „veiksmingai“ – minima veikla 

atitinka 4 lygį ir ją galima paskleisti už mokyklos ribų;  
• „gerai“, „pakankamai kryptingai“, „tinkamai“ – minima veikla atitinka 3 lygį, patirtį 

verta skleisti mokykloje;  
• „neblogai“, „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „nesistemingai“, „priimtina“ – veikla 

mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išpl÷toti ir ji atitinka 2 lygį;  
Išskiriant stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus (+10/-5), greta teiginių 

nurodomi pagalbiniai rodikliai (pvz., 1.3., 2.1.3., 4.1.1. ir t. t.), kuriuos mokykla gali perskaityti, 
pasitikslinti naudodamasi mokyklų veiklos įsivertinimo metodika. 

 
Nuoširdžiai d÷kojame mokyklos direktorei D÷jai Aukštkalnytei, direktoriaus 

pavaduotojai Daliai Lingienei bei visai mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą ir 
svetingumą. 

 
II. MOKYKLOS KONTEKSTAS 

 
Kauno „V÷trung÷s“ pradin÷ mokykla – tai bendrojo lavinimo ugdymo įstaiga, įgyvendinanti 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Mokyklos steig÷jas – Kauno miesto savivaldyb÷. 
Ši mokykla savo veiklą prad÷jo 2002 metais, pradin÷je „V÷trung÷s“ mokykloje įsteigus klases, 
kuriose dirbama pagal Š. Suzuki metodiką. Tais metais įsteigtos 2 priešmokyklin÷s ir viena pirma 
klas÷s. Kasmet mokykla augo ir nuo 2008 metų – tai jau atskira, savitą ugdymo metodiką taikanti 
pradin÷ mokykla. Šiuo metu mokykloje suformuotos 2 priešmokyklin÷s, 2 pirmos, po 3 antras, 
trečias ir ketvirtas klases (iš viso 13 klasių). Mokykloje mokosi 242 mokiniai, 34 iš jų– 
priešmokyklin÷se klas÷se.  

Mokykla neturi jai priskirtos teritorijos, priima mokytis vaikus iš viso Kauno miesto, yra 
mokinių ir iš Kauno rajono. Ugdymo įstaiga populiari, dažnai čia mokytis t÷vai atveda po kelis 
vaikus, rekomenduoja ją savo kolegoms. Į mokyklą mokytis priimami visi norintys, n÷ra jokios 
atrankos. Išorinio vertinimo metu mokykloje mok÷si 45 specialiųjų poreikių vaikai, dauguma (36) 
jų – su logopediniais specialiaisiais poreikiais.  
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Socialin÷ šeimų, kurių vaikai lanko mokyklą, pad÷tis yra gera. Tai patvirtina faktai, kad 
socialin÷ parama skirta 28 (11,6 proc.) mokiniams, socialiai remtinos šeimos nepriklauso rizikos 
grup÷s šeimoms, mokykloje n÷ra likusių be t÷vų globos, įtrauktų į nepilnamečių reikalų inspekcijos 
įskaitą mokinių, 80 proc. mokyklos mokinių auga pilnose šeimose.  

Mokykloje dirba 25 pedagogai, 5-iems iš jų mokykla n÷ra pagrindin÷ darboviet÷. 5 
mokytojai atestuoti mokytojo metodininko, 10 – vyresniojo mokytojo kvalifikacin÷ms 
kategorijoms. Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, vienas – neturi 
pedagogo kvalifikacijos. Mokytojų kolektyvas jaunas, susiformavęs kuriantis mokyklai. Visi 
pradinių klasių mokytojai susipažinę su Š. Suzuki ugdymo filosofija, baigę specialius mokymus. 
Nuo pat mokyklos įsikūrimo jai vadovauja direktor÷ D÷ja Aukštkalnyt÷, nuo 2009 m. pavaduotoja 
dirba Dalia Lingien÷. Abi mokyklos vadov÷s n÷ra atestuotos vadybinei kategorijai. Iš dalies 
sukomplektuota pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda – mokykloje dirba 
bibliotekininkas, psichologas (0,25 etato), logopedas (0,75 etato), socialinis pedagogas (0,25 etato). 
Be pradinių klasių mokytojų dirba anglų kalbos, etikos, tikybos, muzikos, dail÷s specialistai. 
Mokykloje vyksta mokytojų dalykininkų kaita, nes ne visiems priimtina mokant dalyko taikyti Š. 
Suzuki filosofiją.  

Techninis personalas sukomplektuotas, yra visi reikalingi darbuotojai. Buhalterinę mokyklos 
l÷šų apskaitą tvarko mokyklos buhalter÷. 

Mokykla įsikūrusi buvusio vaikų darželio patalpose. Aplinkai sutvarkyti (klas÷ms, 
koridoriams, kiemui, aptv÷rimui) mokykla investavo daug r÷m÷jų, t÷velių l÷šų, l÷šų skyr÷ ir 
savivaldyb÷. 

,,V÷trung÷s“ pradin÷ mokykla iš kitų miesto mokyklų išsiskiria taikoma netradicine ugdymo 
metodika – dr. Š. Suzuki principų įgyvendinimu. Ugdymo procesas organizuojamas per bendrąjį 
lavinimą, gausų neformalųjį švietimą (yra ir mokamų būrelių) bei individualias instrumento 
pamokas (už jas moka mokinių t÷vai). Visos šios dalys siejasi esminiais principais („pirma 
asmenyb÷, antra gabumai“), požiūriu į vaiką, pamokose taikomais metodais (grupin÷s pamokos, 
pereinančios į individualias privačias pamokas; kitų mokinių steb÷jimas; mokymasis iš pažangių 
mokinių ir iš savo bendraamžių; ugdymas bendradarbiaujant ir kt.). 

Vertintojų komanda atkreipia Kauno „V÷trung÷s“ pradin÷s mokyklos bendruomen÷s d÷mesį 
į dar nepanaudotas veiklos tobulinimo galimybes ir yra įsitikinusi, kad mokykla turi pakankamai 
vidaus rezervų įgyvendinti rekomenduojamus patobulinimus.  

 
III. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPE KTAI 

 
Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 

 
1. Mokykloje kuriamos ir puosel÷jamos savitos, paremtos dr. Š. Suzuki ugdymo 

filosofija vertyb ÷s. Kauno „V÷trung÷s“ pradin÷je mokykloje siekiama vaikams diegti teigiamas 
vertybines nuostatas bei ugdyti reikiamas kompetencijas. Vaikas šioje mokykloje yra d÷mesio 
centre, visas ugdymas orientuotas į jo poreikius ir geb÷jimus, atsižvelgiama į ugdytinių prigimtines 
galias. Beveik visi bendruomen÷s nariai pripažįsta mokyklos viziją ir vertybes, vadovaujasi Š. 
Suzuki ugdymo filosofija ir principais. Beveik visi bendruomen÷s nariai nurodo, kad mokykloje 
ugdoma pagarba kiekvienam, bendravimo kultūra, atsakomyb÷, pilietiškumas, didelis d÷mesys 
skiriamas jaukios aplinkos kūrimui ir puosel÷jimui. Šios vertyb÷s gerai atpažįstamos ir kasdien÷je 
mokyklos veikloje. 

2. Puikūs mokyklos bendruomen÷s santykiai. Mokytojai, mokiniai ir t÷vai sutaria ir 
vienodai supranta, koks bendravimas ir elgesys yra priimtinas, kokių sutartų elgesio taisyklių reikia 
laikytis, atpažįsta jų pažeidimus. Vertintojai, steb÷dami pamokas, tur÷jo galimybių įsitikinti, kad 
šilti ir pagarbūs tarpusavio santykiai lemia bendruomen÷s susitelkimą, geb÷jimą siekti bendrų 
tikslų, sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pasitik÷jimą savimi, savigarbą, toleranciją. 

3. Kryptingas neformalusis švietimas tenkina mokinių saviraiškos poreikius. 
Neformalusis mokinių švietimas kryptingas. 2011–2012 m. m. panaudotos visos (22) neformaliajam 
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švietimui skirtos valandos. Neformaliojo mokinių švietimo veikla organizuojama atsižvelgiant į 
poreikius, nustatytus atliekant t÷vų ir mokinių apklausą. Mokiniams siūlomas gausus neformaliojo 
švietimo programų pasirinkimas, prioritetą teikiant muzikiniam ugdymui bei įvairių vaiko talentų 
atskleidimui (pvz., „Jaunųjų dailininkų“, „Pasidaryk pats“, „Kuriame ir vaidiname“, debatų, 
gamtininkų, ekonomistų būreliai, skaitytojų ir rašytojų klubas ir kt.). Tenkinami beveik visų 
mokinių saviraiškos poreikiai, sudaromos sąlygos dalyvauti miesto ir respublikos renginiuose: 
projektuose, koncertuose ir kt. STA duomenimis, 92,9 proc. t÷vų pritaria teiginiui, kad vaikas po 
pamokų mokykloje randa užtektinai įdomios veiklos. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo, 
popamokin÷je veikloje padeda s÷kmingai spręsti motyvacijos stokos, socialines, bendravimo 
problemas. Neformaliojo švietimo naudingumą rodo geri mokinių pasiekimai ir laim÷jimai 
mokyklos ir miesto (kartais – respublikos) konkursuose, varžybose.  

4. Gerai formuluojami pamokos uždaviniai. Daugelyje pamokų uždaviniai formuluoti 
aiškiai ir suprantamai, skelbti ir aptarti su mokiniais. Dalyje pamokų mokiniai dalyvavo 
formuluojant uždavinį. 32,1 proc. steb÷tų pamokų uždavinio formulavimas išskirtas kaip stiprioji 
pamokos dalis. Beveik visuose pamokos uždaviniuose numatyti aiškūs laukiamos veiklos rezultatai, 
užduočių atlikimo sąlygos, pageidaujamas užduoties atlikimo lygis. Tinkamai parinkti ugdymo 
metodai, mokymo priemon÷s pad÷jo įgyvendinti numatytus pamokos uždavinius ir tikslus. 
Vertintojai daro išvadą, kad gerai formuluojami pamokos uždaviniai turi įtakos pamokos struktūros 
kokybei ir yra stiprusis mokyklos veiklos (pamokos) aspektas. 

5. Mokymo (-si) metodų taikymas, palaikantis daugumos mokinių aktyvumą 
pamokose. Mokymo nuostatos ir būdai turi savitų bruožų. Daugumoje steb÷tų pamokų kurta 
daugumai mokinių patraukli mokymosi aplinka. Pasteb÷ta, kad klas÷se tinkamai išnaudota ugdymo 
erdv÷, kurioje pateikta daug vaikams naudingos dalykin÷s informacijos. Beveik visose steb÷tose 
pradinių klasių pamokose buvo organizuotas darbas poromis arba grup÷mis. Beveik kiekvienoje 
pamokoje vaikai buvo sudominti, nuteikti naujai temai mįsl÷mis, pasakomis, dainel÷mis, žaidimais. 
Įvairūs mokymo būdai bei veiklos skatino daugumos mokinių motyvaciją bei aktyvumą pamokoje. 
47,2 proc. steb÷tų pamokų mokymo metodai išskirti kaip stiprioji pamokos dalis. Daroma išvada, 
kad tinkamai parinkti mokymo (-si) metodai palaik÷ daugumos mokinių aktyvumą pamokoje ir yra 
stiprusis mokyklos (pamokos) aspektas. 

6. Tinkamai taikomas mokinių savęs vertinimas. Beveik visi mokytojai suvokia 
pasirinktų vertinimo metodų bei formų paskirtį. Steb÷tose pamokose taikytas formuojamasis 
vertinimas, skatinimas giriant, komentarai žodžiu, nurodant stipriąsias ir tobulintinas puses, stiprino 
daugumos mokinių mokymosi motyvaciją, pasitik÷jimą savo j÷gomis. Net 39,6 proc. steb÷tų 
pamokų mokinių įsivertinimas išskirtas kaip stiprioji pamokos pus÷. Dauguma mokytojų 
apibendrindami pamoką sugrįžo prie pamokos uždavinio ir aptar÷ pažangą su mokiniais. Daroma 
išvada, kad tinkamai taikomas mokinių savęs vertinimas pamokose yra stiprusis mokyklos veiklos 
aspektas ir padeda mokiniams kryptingai tobul÷ti, ieškoti, kurti, pasitik÷ti savo j÷gomis. 

7. Pakankamai veiksmingos išmokimo tikrinimo formos. Mokinių išmokimo tikrinimas 
vertinamas gerai ir yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos (pamokos) aspektų. Vizito metu dauguma 
mokytojų steb÷jo mokinius, reikalui esant konsultavo, teik÷ dalykinę pagalbą, išmokimą tikrino 
siedami su pamokos uždaviniu, aiškinosi, kiek mokiniai suprato, ką išmoko. Daroma išvada, kad 
daugumos mokytojų naudotos veiksmingas ir motyvuojantis išmokimo steb÷jimas bei fiksavimas 
sudar÷ sąlygas mokiniams įsivertinti mokymosi s÷kmes ir nes÷kmes, siekti asmenin÷s pažangos. 

8. Veiksminga rūpinimosi mokiniais politika.  Mokykloje vykdoma kryptinga bendroji 
rūpinimosi mokiniais politika. Mokyklos socialinis kontekstas nekelia susirūpinimo. Socialiai 
remtinos šeimos nepriklauso rizikos grupei, pasižymi tik materialiniu nepritekliumi, tad prie jų 
globos prisideda ir mokyklos bendruomen÷. Ryšiai su moksleivių šeimomis ypatingai glaudūs, t÷vai 
rūpinasi vaikų priežiūra. Iš karto reaguojama į bet kokias nekultūringo elgesio, patyčių apraiškas, 
pasitaikančios problemos sprendžiamos operatyviai. Su šeimomis dirba mokyklos psicholog÷ ir 
socialin÷ darbuotoja, klasių mokytojos, mokyklos vadov÷s. Vaiko gerov÷s komisija, kurioje dirba 6 
nariai – pagalbos specialistai ir mokytojai, yra pasiskirstę rūpinimosi mokiniais funkcijomis: vertina 
problemas, teikia pagalbą pamokose, dirba prevencinį darbą. S÷kmingai bendradarbiaujama, 
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konsultuojamasi su Kauno PPT. Siekdama ugdyti vaikų sveikos mitybos įgūdžius, mokykla 
dalyvauja ES programose. Reikšminga mokykloje dirbančios sveikatos priežiūros specialist÷s 
veikla: ji tikrina patalpų higienos būklę, rūpinasi suolų sureguliavimu pagal kiekvieno vaiko ūgį, 
mokinių kasmetiniu sveikatos patikrinimu, kalbasi su mokiniais apie jų sveikatą ir higieną, leidžia 
stendus apie sveiką gyvenseną ir mitybą. S÷kmingai mokykloje vykdomas ilgalaikis prevencinis 
projektas „Gyvenkime saugiai ir sveikai“. 93,1 proc. STA apklausoje dalyvavusių t÷vų teigia, jog jo 
vaikas yra saugus mokykloje: jo niekas neskriaus ir nežemins. Įvertinę esamus duomenis vertintojai 
konstatuoja, kad veiksminga rūpinimosi mokiniais politika yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  

9. Išskirtinis t ÷vų dalyvavimas mokyklos gyvenime. Pagal Š. Suzuki metodiką ugdymo 
procese turi aktyviai dalyvauti t÷vai. Jiems sudarytos galimyb÷s bet kada steb÷ti pamokas, dalyvauti 
neformaliojo švietimo užsi÷mimuose. Ypač aktyviai t÷vai stebi pamokas priešmokyklin÷se ir 
pirmose klas÷se rugs÷jo m÷nesį. Visi be išimties t÷vai rūpinasi savo vaikų ugdymu, jų s÷kme. N÷ra 
socialin÷s rizikos grupei priklausančių šeimų. Net jei šeimos materialin÷ būkl÷ sunki, t÷vai daro 
viską, kad vaikams būtų užtikrintas tinkamas išsilavinimas, stengiasi naudotis visomis mokyklos 
teikiamomis galimyb÷mis, kartu su vaikais aktyviai dalyvauja mokyklos veiklose. Esant poreikiui, 
prieš pamokas ar po jų vyksta individualūs pokalbiai su mokytojais, mokyklos administracija, ūkio 
dalies darbuotojais, dalinamasi informacija, sprendžiami skubūs klausimai. T÷vai (glob÷jai) gali 
dalyvauti pamokose, jeigu vaikui reikia papildomos fizin÷s ar emocin÷s priežiūros. Individualiose 
muzikos instrumento pamokose t÷vų dalyvavimas privalomas. T÷vai teikia visokeriopą pagalbą: 
organizuoja renginius, keliones, padeda remontuoti mokyklą, kartais veda pamokas. Ugdymo 
įstaigoje organizuojami kasm÷nesiniai antro m÷nesio antradienio visuotiniai t÷vų susirinkimai 
dažnai tęsiami klas÷se (klasių susirinkimai gali vykti ir kitu laiku). Susirinkimuose susipažįstama su 
mokyklos darbuotojais, informuojama apie mokyklos veiklą, tariamasi d÷l renginių, išklausomi 
pasiūlymai, priimami bendri sprendimai. Elektroniniu paštu mokytojos operatyviai suteikia t÷vams 
reikalingą informaciją apie mokyklos veiklą, vykstančius renginius, skatina t÷vus bendrauti 
tarpusavyje, dalintis nuotraukomis, vaizdo medžiaga, t÷vams aktualia informacija apie seminarus, 
stovyklas. Klasių mokytojos organizuoja individualius pokalbius su kiekvieno mokinio t÷vais, 
kuriuose t÷vai noriai klauso mokytojų patarimų, išsako savo nuomonę ir pastabas. Vertintojai daro 
išvadą, kad išskirtinis t÷vų dalyvavimas mokyklos gyvenime yra stiprusis mokyklos veiklos 
aspektas. 

10. Mokyklos valdymas, grindžiamas demokratin÷mis vertyb÷mis. Mokyklos valdyme 
vadovaujamasi demokratiškumo ir humaniškumo principais, kiekvieno asmens sąmoningumo bei 
iniciatyvų skatinimu. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų 
taryba, Metodin÷ taryba, klasių t÷vų komitetai. Mokyklos taryba slaptu balsavimu renkama 
dvejiems kalendoriniams metams, ją sudaro devyni asmenys. Mokykloje veikia klasių t÷vų 
komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klas÷s mokinių t÷vai renka balsų dauguma. 
Ugdymo įstaigoje n÷ra mokinių savivaldos. Mokyklos vadov÷s yra labai demokratiškos, draugiškos, 
į jas bet kada bet kuris darbuotojas gali kreiptis jam svarbiais klausimais, nes bus išklausytas ir 
suprastas. Šį faktą simbolizuoja ir nuolat atviros direktor÷s kabineto durys, ir tai, kad vadov÷s 
pažįsta ir vadina vardu kiekvieną vaiką. Vertintojai daro išvadą, kad mokyklos valdymas, 
grindžiamas demokratin÷mis vertyb÷mis, yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  

 
Verta pagirti Kauno „V ÷trung÷s“ mokyklos bendruomenę už ypatingą didžiavimąsi 

savo mokykla. Beveik visi bendruomen÷s nariai tapatinasi su savo mokykla, didžiuojasi ja ir 
prisiima atsakomybę puosel÷dami įstaigos įvaizdį. STA duomenimis, 98,3 proc. mokinių t÷vų yra 
patenkinti, jog jų vaikai mokosi būtent šioje mokykloje. Pokalbio su Mokyklos taryba ir klasių t÷vų 
atstovais metu t÷vai teig÷, kad jų vaikams pakanka d÷mesio, o čia dirbantys mokytojai yra 
nuoširdūs ir teisingi, vertina vaiko pastangas, tiki jo s÷kme. T÷vus džiugina psichologinis vaikų 
saugumas, administracijos reakcija į pageidavimus ir pozityvus problemų sprendimas, nuolatinis 
rūpinimasis vaikais. Mokyklos vadov÷s, mokytojai, mokiniai ir jų t÷vai didžiuojasi savo mokykla, 
draugišku bendravimu, tarpusavio pasitik÷jimu. Visų bendruomen÷s narių tapatinimasis su mokykla 
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padeda stiprinti šios ugdymo įstaigos identitetą, yra išskirtinis ir vertinamas kaip vienas iš 
stipriausių mokyklos veiklos aspektų. 
 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 
 
1. Mokymo (-si) veiklos gabiems mokiniams diferencijavimas pamokose. Mokymo ir 

mokymosi diferencijavimas yra tinkamas. Neformaliojo švietimo programų įvairov÷, pagalbos 
mokiniui sistema, Š. Suzuki talentų ugdymo koncepcijos įgyvendinimas mokykloje sudaro sąlygas 
ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir geb÷jimus. 
Tačiau steb÷tose pamokose mokymosi diferencijavimas, tenkinant visų mokinių poreikius, buvo 
nepakankamas, per mažai d÷mesio skirta gabiems mokiniams. 32,1 proc. steb÷tų pamokų užduočių, 
veiklų, mokymosi tempo diferencijavimas gabesniems mokiniams išskirtas kaip tobulintina veiklos 
pamokoje pus÷. Tik÷tina, kad ugdomoji veikla būtų prasmingesn÷, jei gabiesiems mokiniams 
užduotys pamokose ir skiriant namų darbus būtų diferencijuojamos, taip sudarant sąlygas siekti 
asmenin÷s pažangos pagal savo geb÷jimus ir jaustis atsakingiems už savo mokymąsi. 

2. Mokini ų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas, įsteigiant specialiojo pedagogo 
etatą. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas vertinamas patenkinamai. Specialiųjų poreikių 
turinčių mokinių ugdymas yra vidutiniškas. Mokykloje mokosi 45 specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniai: 36 mokiniai turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 9 yra su kitokiais specialiaisiais 
ugdymosi poreikiais. Ugdant šiuos vaikus, vadovaujamasi Š. Suzuki principu ,,Kiekvienas vaikas 
gali, bet kiekvienas mokosi savo tempu“. Pagalba, kai ją skiria Vaiko gerov÷s komisija ar PPT, 
teikiama t÷vų (glob÷jų, rūpintojų) sutikimu: vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
mokiniams padedama pamokų metu, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų – po pamokų. 
Specialiųjų poreikių mokinių mokymas visiškai integruojamas į bendrą tos klas÷s ugdymo procesą. 
Dalykams mokyti individualias programos, pritaikant ar individualizuojant bendrųjų dalykų 
programų turinį, rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos logopedo. Dažniausiai 
pagalba mokant specialiųjų poreikių mokinius teikiama pamokose. Specialiųjų pratybų nebūna, nes 
mokykla neturi specialiojo pedagogo etato. Vertintojų komanda daro išvadą, kad mokinių 
specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas yra tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. Situacija 
pasikeistų, jei ugdymo įstaigoje būtų įsteigtas specialiojo pedagogo etatas, tik÷tina, specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams būtų suteikta profesionali pagalba, o mokytojos gal÷tų 
didesnį d÷mesį pamokoje skirti kitų mokinių poreikiams.  

3. Planų kokyb÷, atskleidžianti mokyklos savitumą. Planų kokyb÷ ir derm÷ priimtina, bet 
yra tobulintinų aspektų. Mokyklos strateginis planas atliepia valstybin÷s švietimo strategijos 2003–
2012 metų nuostatas ir Kauno miesto savivaldyb÷s 2004–2012 metų švietimo nuostatas, tikslus, 
kryptis. Strateginis planas parengtas remiantis aplinkos veiksnių, vidaus išteklių bei įstaigos 
stipriųjų ir tobulintinų veiklos sričių analize. Mokyklos planai yra parengti pagal steig÷jo 
rekomenduojamas formas, kurios ne visai atsiskleidžia šios mokyklos specifiką, yra gana painios, 
tod÷l vertintojai pastebi, kad planų kokyb÷, atskleidžianti mokyklos savitumą, yra tobulintinas 
mokyklos veiklos aspektas. Rengiant planus pagal mokyklos parengtą paprastesnę formą, šie būtų 
aiškesni, priimtinesni pradinei mokyklai. 

4. Mokyklos aprūpinimas informacin÷mis komunikacin÷mis technologijomis. Turto 
vadyba yra tinkama, bet yra tobulintinų aspektų. Materialiniai ištekliai atitinka mokyklų aprūpinimo 
standartus: klas÷se yra reguliuojamo aukščio mokykliniai suolai, nupirktos 7 baltos plastikin÷s 
lentos, pus÷je klasių yra muzikos instrumentai (pianinai), įsigyti Europos Suzuki asociacijos 
l÷šomis. Kiekvienoje klas÷je yra CD grotuvai. Bibliotekoje pakanka vaikams tinkamos literatūros, 
mokytojams – metodin÷s medžiagos. Mokykloje veikia bevielis internetas, bet ne visose klas÷se yra 
kompiuterių, visoje mokykloje yra tik vienas projektorius, n÷ra nei vienos interaktyviosios lentos.  
Mokyklos aprūpinimas informacin÷mis komunikacin÷mis technologijomis yra tobulintinas veiklos 
aspektas. Mokykla turi nepakankamai galimybių kiekvienoje pamokoje naudoti informacines 
komunikacines technologijas, tačiau išorinio vertinimo metu pasteb÷ta, kad šių priemonių 
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naudojimas ugdymo procesą mokiniams dar÷ įdomesnį. Daugelis steb÷tų pamokų gal÷jo būti dar 
efektyvesn÷s, jei mokytojos būtų tur÷jusios daugiau IKT priemonių.  

5. Mokyklos vertybių įprasminimas jos pavadinime ir simbolikoje. Išor÷s vertintojai 
pastebi, kad mokykla neturi jos filosofiją ir ugdomas vertybes atspindinčios atributikos, nieko apie 
mokyklos savitumą nepasako ir jos pavadinimas. Remiantis tradicijomis, savita ugdymo sistema 
susikurta mokyklos atributika, diegiamas vertybes įprasminantis pavadinimas pad÷tų formuojant 
visuomen÷s nuomonę apie mokyklą, stiprintų jos įvaizdį bei gerintų viešuosius ryšius.  

 
______________________________________________________________ 

 


