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KAUNO VALDORFO MOKYKLOS VADOVO
2020 M. SAUSIO-RUGPJŪČIO MĖN.VEIKLOS ATASKAITA
Kauno Valdorfo mokyklos (toliau - Mokykla) vadovo veiklos ataskaitoje pateikiama 2020 m.
sausio – rugpjūčio mėn. periodo:
1) informacija apie Mokyklos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos
rezultatus per finansinius metus;
2) Mokyklos dalininkai, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
3) Mokyklos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant
informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas
kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė);
4) informacija apie Mokyklos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
5) Mokyklos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;
6) Mokyklos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
7) Mokyklos sąnaudos valdymo išlaidoms;
8) duomenys apie Mokyklos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Mokykla
vadovo išmokoms;
9) Mokyklos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms;
10) Mokyklos išlaidos išmokoms su Mokyklos dalininkais susijusiems asmenims.
1. INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS
Kauno Valdorfo mokykla - ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis
juridinis asmuo, įregistruotas 2010 m. birželio 28 d. Mokykla registruota ir veikiantis adresu Šiaurės
pr. 11, Kaune (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Mokykla bus registruota adresu Šiaurės 57, Kaune).
Mokyklos paskirtis – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę,
kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos
teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Tai - vienintelė mieste mokykla, vykdanti Valdorfo pedagogika grįstą pradinį, pagrindinį ir
vidurinįjį ugdymą. Mokymo Mokykloje forma - dieninė, mokymo kalba - lietuvių kalba. Pagrindinė
Mokyklos veikla – formalusis ugdymas (1 pav.).

1 pav. Akimirka iš pirmos pamokos pirmoje klasėje
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Mokykloje vykdomos formaliojo švietimo programos: pradinis mokymas (kodas
101001001), pagrindinis mokymas (kodas 201001001), vidurinis ugdymas (kodas 301001001).
Mokykloje vykdomas ir neformalusis švietimas: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas,
neformalusis švietimas mokyklinio amžiaus vaikams.
Mokyklos valdymas pagrįstas trinaryste - Mokyklos gyvenime svarbūs mokytojai, mokiniai
ir tėvai. Organizacijos struktūra, valdymo būdai, darbo organizavimas grindžiami kolegialumo
principu.
Mokykloje vykdomos veiklos:
I. Ugdymas(is);
II. Viešasis vaikų maitinimas;
III. Ūkinė – finansinė veikla.
1.1. UGDYMAS(IS)
Mokyklos vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje
nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.
Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu ugdosi savimi ir savo
gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, jautrios širdies ir stiprios valios.
Ugdymas Kauno Valdorfo mokykloje vykdomas vadovaujantis Švietimo įstatymu,
Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos mokykloje koncepcija. Mokykloje
vykdomos ugdymo programos skiriasi nuo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų
programų ne tiek mokomosios medžiagos turiniu, kiek tuo, kada, kas ir kaip yra mokoma.
Ugdymo(si) programos (ugdymo turinys ir pateikiami būdai) remiasi pasauline Valdorfo
pedagogikos praktika, atsižvelgiančia į stebėjimais grindžiamas išvadas apie vaiko raidos
dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais.
Kauno Valdorfo mokykloje siekiama harmoningo proto, jausmų ir valios ugdymo. Čia
svarbūs ne tik ugdytinio akademiniai, bet ir psichofiziologiniai bei doroviniai pasiekimai, kurie
suteikia vaikui stiprybės ieškoti atsakymų į savo būties klausimus, padeda konstruktyviai spręsti
kylančius konfliktus, leidžia pasitikėti savo jėgomis bei būti socialiai aktyviam, skatina mokytis ir
tobulėti visą gyvenimą. Svarbu yra tai, kad ugdymas vykdomas orientuojantis į kiekvieno vaiko
individualią pažangą.
Ugdymo medžiaga pateikiama orientuojantis į fenomenologinį aplinkos pažinimą
(pasitelkiant pojūčius) bei teorijos ir praktikos susietumą. Šie aspektai įgyvendinami vykdant
projektinį mokymą, mokomųjų dalykų integraciją, edukacinius užsiėmimus ne tik mokykloje, bet ir
už jos ribų, pavyzdžiui, kopiant į kalnus.
Mokykloje vykdant ugdymąsi (formaliuoju ir neformaliuoju būdu) plėtojamos vertybės:
esmiškumas, dora, teisingumas, laisvė, pagarba, valia, bendradarbiavimas, skaista, orumas, saikas,
bendruomeniškumas, atsakomybė, nuolatinis mokymasis, smalsumas. Kadangi mokykla yra
bendruomeninė (įsteigta mokytojų ir tėvų iniciatyva), bendruomeniškumas – viena svarbiausių
kasdieniniame mokyklos gyvenime puoselėjamų vertybių.
Mokyklos strateginis tikslas – plėtra. Siekiama plėtoti:
1. ugdymą (kiekybiniu aspektu);
2. ugdymo kokybę;
3. mokymo(si) aplinką;
4. bendruomenės kūrybinio potencialo dalinimąsi su pasauliu.
Mokyklos kasdieniniame gyvenime siekiama sudaryti sąlygas ugdytiniams įgyti Valdorfo
pedagogika grįstą ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ataskaitiniu laikotarpiu
Mokykla įgyvendino antrąją dalį 2019-2020 mokslo metų (skirtą antrajam mokslo metų pusmečiui)
dalį.
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1.1.1.FORMALAUS UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (sausio 1 d.) Mokyklą lankė 310 ugdytinių. Didžioji
dalis jų – mokiniai (264 asm.). Kita dalis – darželinukai (46 asm.). Mokyklą ar darželį lankančiųjų
bendruomenę sudaro virš 230 šeimų. Didžioji dali Mokyklos šeimų (191 šeima) turi mokyklinio
amžiaus vaikus. Virš 20 šeimų veda savo vaikus į ikimokyklines-priešmokyklines grupes. Dar
beveik 20 šeimų turi ir idarželinio, ir mokyklinio amžiaus vaikų. Mokykloje taip pat yra šeimų (14
vnt.), vedančių tris ar daugiau savo vaikų.
Ugdymo plėtros tikslu ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos veiklos, susijusios su:
1. ugdytinių skaičiaus didinimu;
2. ugdytinių kolektyvų skaičiaus išlaikymu ir didinimu;
3. III-IV gimnazijinės klasės mokinių ugdymo organizavimu orientuojantis į brandos
egzaminus (vadovaujantis Bendrosiomis programomis bei pasitelkiant Valdorfo
pedagogiką);
4. mokytojų dalykininkų, pasirengusių mokytis ir dirbti išlaikant Valdorfo pedagogikos
specifiką, paieška.
Siekiant didinti ugdytinių skaičių įstaigoje ir atsižvelgiant į poreikį, nuspręsta nuo
2020 m. rugsėjo reorganizuoti vieną trumpos dienos darželinukų grupę į pilnos dienos (sudarant
sąlygas vaikams likti iki vakaro). Tai sudarė sąlygas priimti daugiau ikimokyklinio-priešmokyklinio
amžiaus vaikų.
Per 2020 m. sausio – rugpjūčio mėn. kolektyvų (klasių ir darželio grupių) skaičius
nesumažėjo. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuspręsta įsteigti Pradžios klasę priešmokyklinio
amžiaus vaikams.
Ataskaitiniu laikotarpiu devyni IV gimnazijinės klasės ugdytiniai 2020 m. pavasarį – vasarą
laikė valstybinius egzaminus ir jiems buvo įteikti brandos atestatai. Tai – trečia Kauno Valdorfo
mokyklos dvyliktokų laida. Šie metai pasižymėjo pasirinktų valstybinių egzaminų įvairove.
Abiturientai rinkosi laikyti 7 valstybinius egzaminus (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,
užsienio kalbos (anglų) istorijos, fizikos, informacinių technologijų ir biologijos). Aukščiausiais
vertinimais buvo išlaikytas užsienio kalbos (anglų) egzaminas (nuo 79 iki 100 balų), vidutiniški
rezultatai iš geografijos ir istorijos dalykų (nuo 49 iki 76 balų). Lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminas parodė didelę mokinių gebėjimų įvairovę (nuo neišlaikyto egzamino iki 95 balų).
Prasčiausi buvo matematikos rezultatai ir šio dalyko egzamino neišlaikė trys mokiniai. Mokyklos
stiprybė: suteikiama galimybė pasirinkti įvairiausius dalykus A lygiu ir laikyti egzaminą, net jeigu
tai vieno mokinio pasirinkimas. Mokyklos silpnybė: sudaroma galimybė laikyti egzaminus
nepriklausomai nuo gebėjimų lygio.
Mokykloje vykdomas ugdymas pasižymi specifiniais, Valdorfo programai būdingais
reikalavimais. Kauno Valdorfo mokyklos abiturientai ne tik ruošiasi valstybiniams egzaminams, bet
ir dalyvauja meninėse disciplinose, rengia metų trukmės darbą (2 pav.).

2 pav. Akimirka iš abiturientės metų darbo „AŠ SU Savimi(s)“.
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Metų darbas – galimybė individualiu būdu gilintis į pasirinktą menų, technologijų ir mokslo
tyrimo sritį, ieškoti saviraiškos būdų, lavinti organizacinius, veiklos planavimo, mokslų darbo
rengimo, viešo kalbėjimo gebėjimus. Atliktas projektas viešai pristatomas ir ginamas. Tokiu būdu
atsiskleidžia mokinio, kaip augančios asmenybės, branda.
2020 m. buvo kviečiami nauji mokytojai dalykininkai. Metų pradžioje Mokykloje dirbo 36
pedagogai (36 mokytojai ir 7 auklėtojos), neskaičiuojant vaiko pagalbos specialistų ir
administracijos darbuotojų, o metų 2020 m. rugsėjo 1-ąjai buvo numatyta įdarbinti dar 5
pedagogus. Visi nauji mokytojai kviečiami kelti pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją Valdorfo
mokyklų asociacijos organizuojamuose tęstiniuose mokymuose.
Mokykloje vykdomo ugdymo kokybe rūpinasi Mokytojų kolegija –
viena pagrindinių nuolat veikiančių Mokyklos savivaldos institucijų. Mokytojai kas savaitę renkasi į
susirinkimus (kolegijas). Juose sprendžiami ugdymo klausimai, svarstomos tvarkos, priimami
sprendimai dėl mokyklos kultūrinių įvykių.
Mokykloje nuolat vyksta mokytojų konsultavimas pedagoginiais klausimais. O nuo 2017
m. yra įsteigtas konsultanto-eksperto etatas. Aštuonis metus auklėjamą klasę vedęs pedagogas
kviečiamas padėti jaunesniems kolegoms, stebėti ugdomąsias veiklas, teikti grįžtamąją informaciją,
padėti ruošti metodinę medžiagą, dalintis sukaupta informacija, metodika. Nuo 2019 m.
konsultacinės-ekspertinės veiklos vyksta ne tik mokytojams, bet ir ikimokyklinio-priešmokyklinio
ugdymo auklėtojoms.
Atsižvelgiant į Mokyklos strateginius tikslus, 2020 m. didžioji dalis pedagogų, vaiko
pagalbos specialistų, administracijos tobulino profesinę kvalifikaciją specializuotuose mokymuose,
finansuojamuose valstybės arba asmeninėmis lėšomis. Beveik visi pedagogai kasmet dalyvauja bent
viename kvalifikacijos tobulinimuisi skirtame renginyje (seminare, mokymuose, konferencijoje ir
pan.). Valdorfo pedagogikoje patyrę pedagogai patirtimi dalinasi su kolegomis metodiniuose
Mokyklos ir tarpmokykliniuose susitikimuose (šiais metais dėl pandemijos šalyje jie vyko
nuotoliniu būdu, pasitelkiant informacines-komunikacines technologijas), Valdorfo mokytojų
studijų programoje.
Vienas skiriamųjų Valdorfo pedagogikos požymių – mokomųjų dalykų integracija. Šiuo
tikslu klasės mokytojai, dėstantys didžiąją daugumą mokomųjų dalykų ir bendradarbiaudami su
mokytojais dalykininkais, yra laisvi apjungti skirtingas disciplinas, pasirinkti jų mokymosi formas.
Viena iš mokomųjų formų, darniai integruojančių skirtingus mokomuosius dalykus, yra edukacinės
išvykos. Tai ugdymo(si) veiklos, organizuojamos už mokyklos ribų. Tradiciškai Mokyklos
ugdytiniai dalyvauja aukštojo mokslo institucijų organizuojamose mokslo populiarinimo veiklose.
Ataskaitiniais metais, institucijų, su kuriomis bendradarbiaujama, sąrašą papildė Kauno kolegija.
Joje vasario mėnesį vyko 10-12 kl. mokiniams skirta paskaita „Kompiuterinės grafikos taikymo
galimybės ir perspektyvos“. Mokomųjų dalykų integracija praktinėse veiklose sudaro galimybes
mokiniams patikrinti teoriškai įgytas žinias, gebėjimus, sustiprinti/keisti vertybines nuostatas.
Kadangi dalis įprastų Valdorfo mokyklai praktinių veiklų dėl 2020 m. pandemijos buvo nukeltos,
daugiausia praktinių gebėjimų mokiniai galėjo įgyti kartu su tėvais ir mokytojais dalyvaudami
naujojo Mokyklos pastato remonto, perkraustymo darbuose (3 pav.).
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3 pav. Mokyklos remonto ir tvarkymo darbai
Edukacinės išvykos tinkamos vykdyti ir didesnės apimties projektus, organizuoti projektinį
bei probleminį mokymą(si)), individualizuotą mokymą(si). Tokiu būdu apjungiamos skirtingos
mokymosi disciplinos, taip pat susiejama mokomųjų dalykų teorija su praktika, atskleidžiamas
mokymosi reikšmingumas socialiniame gyvenime, susipažįstama su skirtingomis profesijomis,
išbandomos praktinės veiklos, sudarant sąlygas mokiniams įsivertinti profesinius polinkius, žinias ir
gebėjimus.
Gimnazijinių klasių mokiniai ugdymo karjerai, teorijos ir praktikos susietumo tikslu atlieka
miško sodinimo, žemės matavimo praktiką (4 pav.).

4 pav. II gimnazijinės klasės mokinių žemės matavimo praktika
Kuriant mokinių mokymosi poreikius ir galimybes atitinkančias edukacines sąlygas, nuo
2019 m. Mokykloje buvo papildomai plečiamos pagalbos mokiniams paslaugos. Šiuo tikslu
mokymosi pagalba mokiniams ir 2020 m. buvo vystoma keliomis skirtingomis kryptimis:
1. nustatant specialiuosius mokinių poreikius;
2. teikiant individualią psichologinę, pedagoginę ir ergoterapinę pagalbą pagal specialistų
rekomendacijas;
3. vykdant prevencines emocinio intelekto lavinimui, socialinių įgūdžių lavinimui skirtas
programas grupėms;
4. vykdant užsiėmimus tėvams, auginantiems emocinių sunkumų ir specialiųjų mokymosi
poreikių turinčius vaikus, bei mokytojams, ugdantiems šiuos mokinius.
2020 m. kilus pandemijai dėl COVID-19 viruso ir šalyje įvedus karantiną, buvo sustabdytos
visos kontaktiniu būdu vykusios veiklos, tame tarpe ir pedagoginė bei psichologinė pagalba
mokiniams. Vėliau jos iš dalies buvo atnaujintos ir pagal poreikį vykdomos virtualiai. Tokiu būdu
buvo teikiama psichologinė pagalba šeimoms, išgyvenančioms nerimą, virtualiai buvo padedama
mokiniams atlikti užduotis, padedančias pasivyti klasės draugus. Kadangi mokykloje laikomasi
nuostatos visą mokymą(si) organizuoti tiesiogiai („gyvai“), karantino metu daliai mokinių prireikė
pagalbos mokantis naudotis IKT priemonėmis, kad galėtų mokytis on-line būdu.
Atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su karantinu, 2020 m. buvo teikiama on-line
pedagoginė ir psichologinė pagalba: mokytojų padėjėjai ir ergoterapeutė nuotoliniu būdu padėjo
mokiniams, kuriems sunkiau sekėsi mokytis, buvo teikiamos psichologinės konsultacijos
Ugdymo kokybė Kauno Valdorfo mokykloje glaudžiai susijusi su mokytojų,
administracijos bendravimu ir bendradarbiavimu su tėvais. Šiuo tikslu paprastai vyksta klasių
susirinkimai, individualūs pokalbiai su šeimomis, bendros veiklos. 2020 m. taip pat vyko pedagogų
ir administracijos susitikimai su šeimomis, tik šįkart – nuotoliniu būdu. Taip pat šiais metais
daugiau dėmesio buvo skiriama šeimų išklausymui ir palaikymui sunkiomis karantino
aplinkybėmis. O pagrindinė visus jungianti veikla tapo naujojo Mokyklos pastato remontas ir
įsikūrimas.
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Mokinių tėvai kviečiami kurti Mokyklą ne tik remontuojant ją, bet ir dalyvaujant
savivaldoje. Ir toliau, laikantis trinarystės principo, tėvai kviečiami teikti pasiūlymus dėl Mokyklos
ūkinio gyvenimo gerinimo, pagal poreikį inicijuoti darbo grupes. 2020 m. Mokykloje veikė ne tik
Taryba bei Mokytojų kolegija (pagrindinės savivaldos grupės), bet ir darbo grupės: Mokesčių už
mokslą, Viešinimo, Plėtros, Paramos paieškos. Šios grupės, ypač Plėtros ir Paramos, ieškojo
sprendimų tuo metu buvusiems aktualiausiems klausimams, susijusiems su įsikūrimu naujame
Mokyklos pastate. Darbo grupės Mokykloje veikia savanoriškos veiklos pagrindais. Tokiu būdu
išsprendžiamas organizacijai aktualus kompetencijų trūkumų klausimas bei sudaromos sąlygos
mokinių tėvams įsitraukti į Mokyklos gyvenimą, kurti organizaciją, kurioje mokosi jų vaikai.
Vadovaujantis socialinės trinarystės principu, labai svarbu, kad Mokyklos gyvenime
aktyviai dalyvautų ne tik mokytojai ir mokinių tėvai, bet ir mokiniai. Vis dėl to ataskaitiniu
laikotarpiu mokinių iniciatyvos buvo apribotas karantino sąlygų.
Aktyvus mokinių ir jų tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime (ne tik klasių susirinkimuose),
betarpiškas bendravimas su mokytojais kuria palaikymo, supratimo, vieningumo, dalinimosi
atmosferą. Tai stiprina bendruomenę. O vaikai turi natūralią galimybę kartu su tėvais ir mokytojais
įgyvendinti iš pažiūros sunkiai įmanomus dalykus – rasti rėmėjus, įsigyti pastatą Mokyklai, per
trumpą laiką įsikurti joje. Aktyvus bendruomenės dalyvavimas kuriant Mokyklą, sudaro sąlygas
vaikams mokytis prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, šeimą, bendruomenę, supančią aplinką.

1.1.2. NEFORMALAUS UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
Mokyklos ugdytinių gebėjimai lavinami ir neformaliuoju būdu. Neformalus ugdymas
vykdomas keliais būdais:
a) organizuojant ikimokyklinį-priešmokyklinį ugdymą;
b) neformalaus ugdymo užsiėmimus integruojant į formalų ugdymą;
c) neformalaus ugdymo užsiėmimus vykdant po pamokų, t.y. organizuojant būrelius;
d) vykdant pailgintos dienos grupės veiklą;
e) mokiniams dalyvaujant įvairiose olimpiadose.
Ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas vykdomas trijose darželio grupėse. Šias
grupes lanko 46 vaikai. Ataskaitiniu laikotarpiu nuspręsta priešmokyklinio amžiaus vaikams
ugdymą organizuoti atskirai (Pradžios klasėje).
Neformalaus ugdymo užsiėmimai vyksta integruotai į formalųjį ugdymą. Pavyzdžiui,
pasirengimas miuziklo žanro meniniam-kultūriniam projektui vyksta neformaliuoju būdu. 2020 m.
neformaliajam ugdymui buvo skirtos 876 val.
2020 m. neformalus popamokinis ugdymas vyko tik pirmuosius metų mėnesius. Sausio –
kovo mėnesiais mokiniai galėjo pasirinktinai lankyti neformalius meninės, sporto ar turizmo srities
užsiėmimus (populiariausi: „Skautai“, „Šachmatai“). Būreliuose tradiciškai susirinkdavo apie 100
Mokyklos ugdytinių. Kovo mėn. prasidėjus karantinui, visas neformalus ugdymas valstybiniu mastu
buvo sustabdytas. Būrelius Mokykloje lankantieji 1-3 kl. mokiniai, taip pat po pietų Mokykloje
liekantys pradinukai turėjo galimybę laisvalaikį leisti pailgintos dienos grupėje (nuo 13.30 iki 17.30
val.). Pailgintos dienos grupės vaikai skatinami daug žaisti, judėti gryname ore (mokyklos kieme), o
blogu oru - mokyklos patalpose.
Mokyklos mokiniai, ypač pradinukai, noriai dalyvaudavo šalies olimpiadose.
Ataskaitiniu laikotarpiu dėl nustatytų apribojimų tik pavieniai mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo
olimpiadose. Bendru mokytojų kolegijos sutarimu buvo prioritetine veikla buvo laikomas
formalusis ugdymas ir pagalba jam, o visų kitų veiklų, vykdomų IKT priemonėmis, buvo
atsisakoma.
1.1.3. KULTŪRINĖS-EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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Mokinių ugdymosi pasiekimai plėtojami formalaus ir neformalaus ugdymo,
bendruomeninės veiklos metu. Tradiciškai socialiniai, kultūriniai, meniniai ir sportiniai ugdytinių
pasiekimai pristatomi klasės šventėse ir kasmetiniuose Mokyklos renginiuose. Per ataskaitinį
laikotarpį 2020 m. sausio –rugpjūčio mėn. buvo organizuotos:
1. Laisvės gynėjų diena;
2. Dvyliktokų šimtadienis;
3. Lietuvos valstybės atkūrimo diena;
4. Lietuvos Nepriklausomybės diena;
5. Paskutinis skambutis;
6. Meninis-kultūrinis projektas, miuziklas „Gabija“
7. Abiturientų išleistuvės.
2020 m. teko atsisakyti visai bendruomenei skirtų švenčių, pavyzdžiui, pavasario mugės.
Tuo tarpu pradėtą statyti miuziklą „Gabija“ nuspręsta įgyvendinti ir pristatyti bendruomenei
laikantis karantino sąlygų. Dėl šios priežasties miuzikle dalyvavo tik dalis mokinių, kūrinys buvo
pritaikytas skaitmeninei versijai, o sukurtas vaizdo klipas bendruomenei buvo pristatytas
panaudojant socialinius tinklus (5 pav.).

5 pav. Kadrai iš 2020 m. iš miuziklo žanro meninio - kultūrinio projekto „Gabija“ įrašo
https://youtu.be/EqwV4SFxErU
Mokyklos uždavinys - plėtoti darnią, saugią ir jaukią mokymo(si) aplinką -glaudžiai
susijęs su vykdoma ūkine veikla. Kasdien rūpinamasi Mokyklos teritorijos, panaudos sutartimi
valdomo pastato, mokinių laisvalaikiui skirtų erdvių priežiūra, įrengto „Vieno kvadratinio metro“
daržu.
Mokyklos plėtra – svarbiausias strateginis tikslas. Didėjant mokinių skaičiui klasėse bei
augant vyriausių klasių mokiniui skaičiui, plečiantis ugdomosioms veikloms (organizuojant
euritmijos, teatro užsiėmimus, užsienio kalbų mokymą grupėse ir t.t.), neišvengiamai iškilo poreikis
ieškoti erdvesnio pastato. Šiuo tikslu iniciatyvinės Plėtros grupės siūlymu, apsvarsčius Mokyklos
tarybai ir Mokyklos dalininkams nusprendus, ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigytas ir dalinai
suremontuotas mokyklos pastatas adresu Šiaurės pr. 57, Kaune.
Mokyklos uždavinys - kūrybiniu potencialu dalintis su pasauliu.
Kauno Valdorfo mokykla yra Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė, taip pat ir
tarptautinių organizacijų European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) ir IAO
(Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter östlichen
Ländern e.V) narė.
Mokykla, kaip asociacijos narė, 2020 m. aktyviai vykdė veiklas. Viena jų, aktuali visoms
Valdorfo mokykloms - tai Valdorfo mokytojų rengimas. Patyrę Mokyklos pedagogai dalyvauja
programos įgyvendinime – vykdo teorinius ir praktinius mokymus.
Kita asociacijos veikla, su kuria susijusi Mokykla, - euritmijos mokytojų rengimas. Mokykla
sudaro sąlygas vykti 5 metų trukmės Euritmijos studijų programai, dėstomai Niurnbergo (Vokietija)
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euritmistėms. Studijose dalyvauja pedagogės iš skirtingų Lietuvos Valdorfo švietimo įstaigų, taip
pat ir iš Kauno Valdorfo mokyklos.
Mokykla bendradarbiauja su profesinio rengimo ir aukštojo mokslo įstaigomis.
Mokiniai ataskaitniu laikotarpiu dalyvavo susitikimuose su mokslo ir studijų įstaigų atstovais, o
Mokykla savo ruožtu galėjo sudaryti sąlygas aukštojo mokslo studentus pedagoginei praktikai.
1.2.VIEŠASIS VAIKŲ MAITINIMAS
2020 m. Mokyklos valgykloje pagamintu maistu buvo maitinama apie 200 mokinių
(per periodą iki nuotolinio mokymo pradžios). Mokykloje gaminamas šviežias, dažnai tausojantis
maistas 3-ims skirtingoms vaikų amžiaus grupėms: nuo 4 iki 7 m., nuo 6 iki 10 metų, nuo 11 metų
ir vyresniems mokiniams. Maistą gamina personalas, kurį sudaro ir Mokyklos mokinių šeimos
nariai. Tai kuria bendrumo, šeimos atmosferą, gerina maitinimosi kultūrą.
1.3. ŪKINĖ - FINANSINĖ VEIKLA
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausios pastangos buvo dedamos sprendžiant Mokyklos erdvės
plėtros klausimą. Mokyklos bendruomenė 2020 m. įsigijo apleistą daugiau kaip 6000 m2 pastatą.
Per ataskaitinį laikotarpį šis pastatas bendruomenės pastangomis buvo dalinai suremontuotas ir
paruoštas ugdymo(si) veiklai.
2. MOKYKLOS DALININKAI, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Mokyklos dalininkai: Kristina Pačėsienė, Aistė Leonavičienė, Daina Eglė Palivonienė, Ramunė
Smailienė, Ieva Zokaitienė, Darius Straigis, Raimundas Vaičiūnas.
Įstaigos kapitalas (dalininkų įnašai) metų pradžioje (sausio 1 d.) sudarė 303 €, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje - 803 €. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis padidėjo.

3. MOKYKLOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR
ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Eil.nr. Finansavimo šaltinis

2020 m.
2019 m.
(sausio(sausiorugpjūčio mėn.) gruodžio mėn.)

Panaudota
(paskirtis)

1.

Savivaldybės lėšos (mokinio
krepšelis, lėšos maitinimui ir
mokinių pavėžėjimui)

392038

477479

Pagal sutartį

2.

Tėvų įnašai (už suteiktas
paslaugas)

176654

269913

Mokyklos ūkiui, kitiems
einamiesiems reikalams

3.

Parama (GPM 2 proc., fizinių
ir juridinių asmenų parama)

0,00

34167

Mokyklos ūkiui

4.

Kiti finansavimo šaltiniai

41620

0,00

-

5.

Parduota
kėdės

ir

11950

0,00

Mokyklos ūkiui

IŠ VISO:

622262

781559

mobili

klasė
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4. INFORMACIJA APIE MOKYKLOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER
FINANSINIUS METUS
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigytas žemės sklypas, adresu Šiaurės pr. 57 (Kaunas), jame esantis pastatas –
mokykla ir kiti inžineriniai statiniai (viso už 705 000 Eur). Taip pat per finansinius metus buvo parduota
mobili klasė ir kėdės (už 11950 Eur).

5. MOKYKLOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS,
IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI
2020 m.
2019 m.
(sausio-rugpjūčio mėn.) (sausio-gruodžio mėn.)
Suteiktų paslaugų savikaina
25449
78654
Kitos sąnaudos
61047
14905
Darbuotojų išlaikymo
442719
549175
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
3698
5854
Patalpų išlaikymo
23504
59553
Ryšių
232
351
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
1722
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
1870
IŠ VISO:
558519
710214

6.MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR
PABAIGOJE
2020 m.

2019 m.

Darbuotojų skaičius metų pradžioje

62

51

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje
*rugpjūčio 31 d.

60*

62

7. MOKYKLOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Pareigybė

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Socialinio draudimo
sąnaudos

1.

Mokyklos vadovas

14193,52

251,28

2.

Mokyklos vadovo pavaduotojai ugdymui ir
ūkio reikalams

27858,17

493,09

3.

Ūkio dalies vedėjas

8488,30

150,22

4.

Virtuvės vedėjas

5920,15

147,40

5.

Vyr. buhalteris

10635,17

188,25
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8. DUOMENYS APIE MOKYKLOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO
DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS MOKYKLA VADOVO IŠMOKOMS
2020 m.
(sausio-rugpjūčio mėn.)

2019 m.
(sausio-gruodžio mėn.)

Vilma Šlentnerienė

Vilma Šlentnerienė

Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui

14444,80

19265,18

Išlaidos kitoms vadovo išmokoms

-

-

Mokyklos vadovas

9. MOKYKLOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ
IŠMOKOMS
Išlaidų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių
išmokoms nebuvo.
10. MOKYKLOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU MOKYKLOS DALININKAIS
SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Išlaidų išmokoms su Mokyklos dalininkais susijusiems asmenims nėra.
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