
PATVIRTINTA  

Skuodo rajono savivaldybės administracijos  

2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-143  

2 priedas  

 

SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA 

 

2016 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 

Trumpai aprašoma, kokias paslaugas teikia įstaiga, kokias Skuodo rajono savivaldybės 

2015–2017 metų strateginio veiklos plano programas ir priemones įgyvendina. 

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė savivaldybės. 

Gimnazijos savininkė – Skuodo rajono savivaldybė, kodas 188751834, Vilniaus g. 13. 

LT-98112, Skuodas. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo 

rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitus įstatymuose jos kompetencijos priskirtus įgaliojimus. Pranciškaus 

Žadeikio gimnazijos buveinės adresas – Vytauto g. 14, Skuodas LT-98123. Gimnazijos mokomoji 

kalba – lietuvių. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio 

mokymosi forma, kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma, 

savarankišku mokymo organizavimo būdu. 

Gimnazijoje vykdomos programos – pagrindinio ugdymo II dalis, vidurinio ugdymo 

programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Gimnazija įgyvendina Skuodo rajono 

savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano programą „Bendrojo ugdymo programų 

vykdymas“ ir gyvendina joje numatytas priemones. 

2 lentelė. Informacija apie mokinių ir klasių komplektų skaičių mokykloje1 

Kriterijai 2016 m. Komentarai2 
 

Mokinių skaičius, iš viso, iš jų: 380 (06-05 

duomenimis) 
326 (09-01 duomenimis) 

mokosi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 
- - 

mokosi pagal pradinio ugdymo 

programą  
- - 

mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą 
195 - 

mokosi pagal vidurinio ugdymo 

programą 
185 - 

Komplektų skaičius iš viso, iš jų: 15 13 (09-01 duomenimis) 
priešmokyklinio ugdymo   
pradinio ugdymo   
pagrindinio ugdymo 8 7 (09-01 duomenimis) 
vidurinio ugdymo 7 6 (09-01 duomenimis) 
Vidutinis mokinių skaičius klasėje 

iš viso, iš jų: 
  

priešmokyklinio ugdymo - - 
pradinio ugdymo - - 
pagrindinio ugdymo 24,37 - 
vidurinio ugdymo 26,42 - 
Moksleivių, gyvenančių 

bendrabutyje, skaičius 
- - 

Mokinių su spec. poreikiais 

skaičius 
16 - 

 

 

 
1

 
2 



 

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Nuo 2016-09-01 žymiai sumažėjo mokinių skaičius,todėl sumažėjo pamokų krūvis 

mokytojams, buvo sumažintas mokinio krepšelis. Tenkinant mokinių individualius poreikius 

pasiūla išliko tapati, bet sumažėjo mokinių skaičius moduliuose ir pasirenkamuose dalykuose, 

todėl lėšų poreikis nesumažėjo. Kasmet vis didesnis pagrindinį ugdymą baigusių mokinių skaičius 

išvyksta mokytis į profesines mokyklas. Didžioji jų dalis papildo Skuodo KVAP mokyklą.
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4 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir krūvį ugdymo įstaigose 

Rodikliai  Etatų 

skaičius  
Pareiginės algos 

koef. 
Priedai, 

priemokos, % 
Priskaičiuota 

suma, €/mėn. 
Komentarai  

Darbuotojai pagal pareigybes ir finansavimo šaltinius      
Savivaldybės biudžeto lėšos      
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Virketis 1 16,5  7066,73  
Vyr. buhalterė Edita Kniežienė    4389,58 Atleista 2016-06-03 
Vyr. buhalterė Margarita Razgienė 1 20  4584,76  
Raštinės vedėja Jūratė Jablonskienė 1 11  4770  
Specialistė (registro duomenų tvarkymui) 0,2 13,4  380,56 Mokamas atlyginimas nuo 2016-09-01 

Specialistė (viešųjų pirkimų org.)  

Vilma Vaškienė 
0,3 13,4  643,84 Nuo 2016-09-01 

Technikos inžinierius  0,5 13,4  1889,74 Iki 2016-08-31 

Laborantė Dalia Dvarionienė 0,5 MMA  2198,64  
Technikos inžinierius Aurelijus Pitrėnas 1,5 13,4  8293,06  

Vairuotojas Juozas Jurgelevičius  0,5 11,6   Atleistas 2016-07-29 
Darbininkas  0,25 MMA  3515,89 Atleistas 2016-07-29 
Vairuotojas Aidas Jancius 0,5 11,6   Dirbo nuo 2016-09-01 iki 2016-09-12 
Darbininkas 0,25 MMA  103,82 Dirbo nuo 2016-09-01 iki 2016-09-12 
Vairuotojas Rimantas Skara 0,5 11,6    
Darbininkas 0,25 MMA  243,58  
Darbininkas Rimantas Šilinas 1 MMA  4304,6  
Darbininkas Vaclovas Vaškys 0,25 MMA    
Kiemsargis 0,5 MMA  3454,53  
Rūbininkė Danguolė Untulienė 0,5 MMA  2199,50  
Rūbininkė Jolanta Dirkstienė 1 MMA    
Valytoja 0,5 MMA  6582,96  
Valytoja Nijolė Gliaudienė 1 MMA  1658,18  
Valytoja Rasa Rakašienė 1 MMA  3885,99  
Valytoja Stanislava Razmuvienė 1 MMA  4380,68  
Valytoja Lina Razmienė 1 MMA  4375,34  
Valytoja Inga Imbrasaitė 1 MMA  1560,46  
Valytoja  Ramutė Šilinienė 0,5 MMA    
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Kiemsargis 0,5   4388,64  
Elektrikas Kazys Alseika 0,25 MMA  1196,04 Atleistas 2016-02-29 
Valytoja Vaclava Mušinskienė 1 MMA  3175,34 Atleista 2016-07-11 
Valytoja Elena Paulauskienė 0,5 MMA  1363,86 Atleista 2016-07-20 

VISO    84242,87  
Mokinio krepšelio lėšos       
Direktorius  1  

37,9 
 16145,4  

Pavaduotojai 1 

0,7 
32, 56 

33,86 
 13870,56 

10097,04 
 

Mokytojai ekspertai x x x 47082,47  
Mokytojai metodininkai  x x x 174600,36  
Vyresnieji mokytojai  x x x 72948,77  
Mokytojai x x x 23301,02  
Neformaliojo ugdymo vadovė 0,3 33,35  4341,48  
Socialinis pedagogas 1 22,47  8721,2  
Psichologas 0,75 12,75  4609,96 Iki 2016-08-30 
Bibliotekos vedėja 1 16,6  6360,73  

Skaityklos vedėjas 1 14,7  6396,38  
Mokytojo padėjėja 0,8 MMA  3034,96  
Pajamos už paslaugas      

      
Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)      
Viešųjų darbų darbininkai  4 MMA  957,68  
Darbuotojų skaičius iš viso 74 x x 477276,63  
iš jų pedagoginiai darbuotojai 46   392076,08  
Pedagoginių darbuotojų vidutinis savaitinis darbo valandų 

skaičius val.3 
x x x 49,42  
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Pedagoginių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis (priskaičiuotas), €  
x x x 536,11 Mėn. atlyg. 26494,38 

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai ir pasiūlymai: Psichologo etatas gimnazijoje buvo tik iki 2016-08-31. Per likusį laikotarpį vykdoma jo paieška,bet 

nebuvo kandidato atitinkančio šiai pareigybei keliamus reikalavimus.

 

 

 

 
  Jei įstaigos vadovas turi kelias kontaktines valandas, jų neskaičiuoti, kad neiškreiptų bendro skaičiaus.  
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5 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją  

 
Kvalifikacinės kategorijos 

Darbuotojų skaičius  

Komentarai  Iš viso  Suteikta 

kvalifikacija  

2016 m. 
Vadybinės kategorijos     
I  2   
II 1   
III    
Mokytojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Mokytojas  6   
Vyriausiasis mokytojas  10   
Metodininkas 19   
Ekspertas  4   
Auklėtojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Auklėtoja     
Vyriausioji auklėtoja     
Metodininkė    
Kitos kvalifikacinės kategorijos 

(nurodyti  

konkrečiai) 

   

.....................    

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Perspektyvinėje atestacijos programoje įtraukti 9 žmonės. Jeigu jie sėkmingai 

atestuosis pagal programą didės jų darbo užmokestis, nors gimnazija turi MK įsiskolinimą. Kaip 

elgtis šiuo atveju? Stabdyti atestaciją, tai trukdyti žmonėms tobulėti, siekti karjeros ir geresnio 

darbo užmokesčio. 

 

 6 lentelė. Informacija apie mokinių neformalųjį švietimą 

Kriterijai  2016 m. Komentarai  
Neformaliojo švietimo būrelių skaičius 23 2016-06-05 duomenimis 
Neformaliojo švietimo užsiėmimų trukmė per 

savaitę, val.  
33  

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, skaičius 
173 Mokinių skaičius,kurie lanko 1-ą 

užsiėmimą 
Vidutinis mokinių skaičius būrelyje 12 Mokinių skaičius numatytas 

vadovaujantis UP ir savivaldybės Tarybos 

pateiktu siūlymu 
Darbo užmokesčio fondo dalis, tenkanti 

neformaliajam švietimui, % 
3,47 Neformaliajam švietimui skirtas 

apmokėjimas mėnesiui – 1091,19 Eur, o 

bendras – 31365,36 Eur 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Dalis mokinių negali lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų, nes iškart po pamokų 

išvyksta autobusas. Nerandame kvalifikuotų specialistų neformaliojo ugdymo užsiėmimams, kurių 

pageidautų mokiniai vesti,nes dažniausiai iškyla laiko arba finansinė problema. Kol kas  

savanorystė pas mus nepriimtina ,o dirbti už 1 val. įkainį neapsimoka .Todėl neformaliojo ugdymo 

pasiūla provincijoje ribota. 
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7 lentelė. Informacija apie mokinių pasiekimus ir lankomumą 

Kriterijai  2016 m. Komentarai  

Mokinių metinis pažangumas, % 94,08 29 mokiniams paskirti vasaros 

darbai. Juos atlikus į aukštesnę 

klasę su patenkinamais pažymiais 

iškelti 27 mokiniai. 2 mokiniai 

iškelti su 1 nepatenkinamu 

pažymiu. 

Pagrindiniu ir aukštesniu lygius besimokančių 

mokinių dalis, % 

27,36 Aukštesnysis lygis:mokosi 9–10, 

pagrindinis lygis: mokosi 6–10 

Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis, % 97 3 mokiniai gavo pasiekimų 

pažymėjimus.1 mokinė neišlaikė 2 

VBE, 1 mokinė nebuvo prileista 

prie istorijos VBE dėl blogo 

lankomumo, 1 mokinys neišlaikė 

lietuvių VBE ir neatvyko į 

mokyklinio egzamino pakartotinę 

sesiją 

Brandos egzaminų rezultatai:   

Mokinių, gavusių 100 balų, skaičius 1 Aurimas Mickus (anglų kalba) 

Neišlaikiusių egzamino mokinių skaičius  36 Tame skaičiuje:18 lietuvių kalbos, 

11 matematikos, 3 biologijos, 

2 anglų kalbos, 1 istorijos, 1 IT. 

Kokybiškai išlaikytų (36–100 balų) egzaminų 

procentas 

47,79 Nuo 86–99 balų gavo: chemijos 33 

proc laikiusių, anglų 14 proc.,  

lietuvių kalbos 9,6 proc., 

matematikos 5,4 proc., biologijos 

4,6 proc., geografijos 2,5 proc. 

Mokinių, gavusių pagrindinio ugdymo 

pažymėjimus, dalis, % 

97 3 mokiniai su spec poreikiais PUPP 

nedalyvavo ir gavo pagrindinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimą 

Praleistų pamokų, tenkančių 1 mokiniui per 

metus, skaičius, iš viso 

111,98 Daugėja pamokų praleistų su tėvų 

žinia 

iš jų, nepateisintų 27,79  

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose skaičius4  

154/91 Laimėtos 1 vietos – 19mok., 2 

vietos – 9 mokiniai, 

 
4
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3 vietos – 12 mok. 

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

respublikiniuose renginiuose skaičius5 

82/2 V. Kaupas laimėjo meninio 

skaitymo regioninio turo 1 vietą ir 

respublikinio turo 1 vietą. Jo dėka 

gimnaziją papuolė į Respublikoje 

skelbiamo gimnazijų reitingo 

38–51 vietą 

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

tarptautiniuose renginiuose skaičius6 

1/1 IV klasės mokinė M. Jurkutė 

laimėjo Tarptautinio vaikų ir 

jaunimo meninės kūrybos konkurso 

„M. K. Oginskis. Sugrąžinkime 

laiką“1-ą vietą 

Vidutinis savaitinis vieno mokinio pamokų 

skaičius (be neformaliojo švietimo): 

  

pradinėse klasėse   

pagrindinio ugdymo programos klasėse 31  

vidurinio ugdymo programos klasėse 32  

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Kadangi mokiniai laisvai renkasi lietuvių kalbos egzamino tipą – valstybinį ar 

mokyklinį, tai daugelis turintys žemiausią patenkinamą pažymį rizikuoja laikyti valstybinį 

egzaminą ir jo neišlaiko. Remiantis paskutinių 3 metų ugdymo kokybės rodikliais, turiu 

konstatuoti apie vis krentantį mokinių raštingumo lygį, literatūrinį-kultūrinį išprusimą. Todėl 

būtina mažinti mokinių skaičių lietuvių kalbos grupėse, skirti papildomų modulių spragoms 

likviduoti, rengti projektus mokinių kultūriniams išprusimui didinti. 

Daug dėmesio reikia skirti mokinių lankomumo rodikliams gerinti. Tenka susidurti su 

dalies tėvų ir pačių mokinių atsakomybės stoka teisinant praleistas pamokas. Ar gali gimnazija 

uždrausti kalėdines, velykines ir kitas atostogas pamokų metu,darbą užsienyje nesibaigus mokslo 

metams? Dėl tokių „atostogų“ ir daugėja praleistų pamokų skaičius gimnazijoje. Turėtų būti 

tobulinama teisinė bazė, dėl tėvų atsakomybės už pamokų lankomumo užtikrinimą. 

 

8 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą  
Kriterijai  2016 m. Komentarai  

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų  2840 Eur Įgyvendinti 2 ilgalaikiai socializacijos 

projektai:1-as gabiųjų ugdymo 

„Pažinimo labirintai“, 2-as socialinių 

įgūdžių ugdymo „Rūpinkis savimi“ 
Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 

finansuotų projektų 
12558,7 Eur Toliau tęsiamas 2015-2018m.  ŠMPF 

ERASMUS+projektas“Read in 

Europe“,kurio bendra vertė 43625 eurai 
Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 

skaičius  
371 Eur Rajoniniuose projektuose,kaip partneriai 

dalyvavo mokiniai iš Bartuvos 

progimnazijų, Mosėdžio, Ylakių 

gimnazijos, Aleksandrijos, Lenkimų 

pagrindinių mokyklų 
Bendra projektų vertė, € 15398,7 Eur  

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Projektinės lėšos labai naudingos,nes padeda gerinti mokinių kultūrinį išprusimą, 

aktyvinti, įdominti prevencinę veiklą. Rajono ugdymo įstaigos galėtų dar glaudžiau 

bendradarbiauti, pasiskirstyti sferomis ir pateikti kuo įvairesnių projektų, kuriuose pagal poreikius 

 

 
 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
5  Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
6  Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
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galėtų dalyvauti viso rajono mokyklų mokiniai. Savivaldybės lėšos projektams įgyvendinti 

neturėtų būti mažinamos. 

9 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą 

Remontuota patalpa, 

inventorius 
Remonto darbų aprašymas Išlaidos, 

tūkst. € 
Finansavimo 

šaltinis 

 Remonto darbų neatlikta   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Prastėja kabinetų ir koridorių ilgajame gimnazijos korpuse estetinė išvaizda, nes 

renovacija vykdyta 2008 metais. Reikalinga ir vandentiekio bei kanalizacijos renovacija šiame 

korpuse, nes 2008 metais ji nebuvo vykdyta ir yra nuo to korpuso pastatymo 1965 m. Dalies 

kabinetų baldų būklė apgailėtina. Naujų suolų esam gavę labai seniai. Jeigu tuštėja kaimo 

pagrindinės mokyklos gal būtų galima gerų mokyklinių baldų (nes jos palyginus neseniai pagal 

kaimo mokyklų aprūpinimo programą gavo naujų baldų) gauti iš jų, pervedant iš jų balanso į 

mūsų.  

10 lentelė. Informacija apie mokinių pavėžėjimą 

Rodikliai  Reikšmė Komentaras  
Mokyklinių autobusų skaičius  1 Pavežami Bartuvos progimnazijos mokiniai 
Pavėžėjimo paslauga mokykliniais 

autobusais  besinaudojančių mokinių 

vidutinis skaičius/per dieną 

36  

Maršrutų skaičius per dieną 3 1 rytinis maršrutas:  

Skuodas – I Kulai, 2 popietiniai maršrutai: 

Skuodas–M. Rušupiai, Skuodas –Kernai  
Bendra rida per dieną, km. 56–61km Kiekvieną mėn. skirtinga, pagal maršrutų 

skaičių kiekvieną dieną 
Pavėžėjimo paslauga maršrutiniais 

autobusais besinaudojančių mokinių 

vidutinis skaičius/per dieną 

119  

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 

Susiduriame su pavežėjimo problema į renginius su bendradarbiaujančiomis 

mokyklomis, konkursus, kvalifikacijos seminarus, nes autobusu galime naudotis ribotą laiką, kol 

neveža mokinių į mokyklą ir iš jos. Būtų gerai kad bent viena gimnazija rajone turėtų autobusą tik 

šiems poreikiams tenkinti, nes respublikoje žinoma praktika, kad gimnazijos turi tokius autobusus. 

Juo galėtų pasinaudoti ir kitos rajono mokyklos,o savivaldybei nereikėtų naudoti savo transporto.  

Informacija apie mokyklos socialinį-ekonominį kontekstą: 
Rodikliai  Reikšmė Komentaras  

Socialiai remtinos šeimos/šių šeimų vaikų skaičius 54  
Probleminės šeimos/šių šeimų vaikų skaičius 8/8 8 šių šeimų vaikai 
Disfunkcinės (asocialios) šeimos/šių šeimų vaikų 

skaičius 
8  

Nepilnos šeimos/šių šeimų vaikų skaičius 75/84  
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą skaičius  54 Mokinių skaičius mažėja 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:   

1. Mokinių, augančių nepilnose šeimose (kurių tėvai išsituokę, arba auga ne su 

biologiniu tėvu) skaičiaus didėjimas (2016 m. – 20 proc. mokinių, 2015 – 18 proc., 2014 – 17,37 

proc., 2013 – 17,8 proc.). 

2. Daugėja mokinių, kurių vienas ar abu tėvai išvykę dirbti į užsienį (2016 m. – 35 

proc. mokinių, 2015 – 21,5 proc., 2014 – 24,1 proc., 2013 – 22,3 proc.). Auga mokinių skaičius, 

kur abu tėvai išvykę į užsienį. Vaikai paliekami seneliams, vyresniems broliams/seserims, 

kaimynams ir pan. Kai išvyksta abu tėvai, ne visada sutvarkomi dokumentus dėl oficialios 

laikinosios globos. Tokiu atveju mokyklai kyla problemų, kas yra atsakingas už vaiko priežiūrą. 

(kreipiamės į Vaiko teisių apsaugos skyrių). 

3. Probleminėse šeimose augančių mokinių skaičius kinta nežymiai. (2016 m. – 2,4 

proc. mokinių, 2015 –2,8 proc., 2014 – 2,2 proc., 2013 – 2,03 proc.). 
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4. Kasmet mažėja mokinių gaunančių nemokamą maitinimą (2016 m. – 16,46 proc. 

mokinių, 2015  – 18,96 proc., 2014 – 22,5 proc., 2013 – 29,3 proc.). Tai susiję su didėjančiu tėvų, 

uždarbiaujančių užsienyje skaičiumi. 

5. Nors pagal statistinius duomenis mokinių, augančių pilnose šeimose yra 72 proc., 

tačiau daugelio vienas iš tėvų išvykę į užsienį ir vaikai daugiausiai laiko praleidžia su vienu iš tėvų 

(kaip ir nepilnose šeimose). Tai turi neigiamos įtakos vaiko (ypač paauglio) socialinei ir emocinei 

brandai.
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12 lentelė. Informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus 

 
Rodikliai  

Patvirtintas planas, tūkst. € Patikslintas planas, tūkst. € Panaudota, tūkst. €  

Komentarai7  Iš viso  Išlaido

ms  
iš jų, 

DU 
Turtui Iš viso  Išlaido

ms  
iš jų, 

DU 
Turtu Iš viso  Išlaidom

s  
iš jų, 

DU 
Turtui 

Savivaldybės biudžeto lėšos  152,9 152,9 83,1 0 175,1 172,9 86,7 2,2 175,1 172,9 86,7 2,2 Patikslintas planas: 

Darbo užmokestis –pakilo MMA padidinta (2070 

eurai),  

padengtas neišmokėtas atlyginimas 2015-12-31 

(2869,26 eurai) 

2016-12-31 išmokėti (1534,35 eurai) 

Komunalinėm paslaugos- 12000 eurai (skoloms 

padengti) 

Prekėms – pasiruošti naujiems mokslo metams (592,0 

eurai) 

Skolos 2017-01-01: 

komunalinėms paslaugoms 6206,41 eurai 

ryšiams 51,41 eurai 

paslaugoms 33,68 eurai 

Mokinio krepšelio lėšos  526,4 526,4 394,9 0 506,8 506,8 379,9 0 506,8 506,8 379,9 0 Mažėjant mokinių skaičiui sumažėjo krepšelio lėšos, 

skolos 2017-01-01: 

Atlyginimams –13074,03 eurai 

Sodrai 30,98 % –3684,13 eurai 
Valstybės biudžeto lėšos  65,2 5,2 3,9 60 65,2 5,2 3,9 60 64,9 5,2 3,9 59,7 Optimizavimo lėšos 3922 eurai 

Išmokėti 2 mokytojams išeitinės išmokos; 

Viešiems darbams organizuoti 1295 eurai; 

VIP lėšos 60000 eurai (gimnazijos vidinio kiemelio 

modernizavimas) 

 
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Paaiškinti, kodėl tikslintas pajamų planas, kodėl ne viso lėšos panaudotos ir pan.  
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Pajamos už suteiktas paslaugas  2,4 2,4 0 0 2,4 2,4 0 0 1,5 1,5 0 0  
Projektinės veiklos lėšos8 12,6 12,6 0 0 12,6 12,6 0 0 12,6 12,6 0 0 ŠMPF „ERASMUS+“ projektas 
Kitos pajamos  

(2 % GPM, gauta labdara ir 

pan.) 

1,7 1,7 0 0 1,7 1,7 0 0 1,7 1,7 0 0 Gauta parama : 

UAB Kuršasta 200 eurų, 

2% parama –929,61 eurai 
Iš viso 
 

761,2 701,2 481,9 60 763,8 701,6 470,5 62,2 762,6 700,7 470,5 61,9  

Kreditorinis įsiskolinimas 

2017.12.31, iš viso, € 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
23,0 23,0 13,1 0 23049,66 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: Daugėja apmokamų paslaugų kiekis. 

 

 13 lentelė. Išlaidų detalizavimas, 2016 m. 
Išlaidų pavadinimas  Išlaidų suma, € Komentaras  

Kitos prekės, iš viso 8661,94  
iš jų, kanceliarinės prekės  900,37  
Elektros prekės 191,24  
Ūkinės medžiagos 770,58  

Švaros palaikymo medžiagos 491,37  
Santechninės prekės 467,06  
Atsarginės dalys (kompiuterio, žoliapjovės) 532,75  

Reprezentacinės prekės 372,57  
Tautiniai rūbai 4936,00  

Komunalinės paslaugos, iš viso 41535,40 Skola 2017-01-01 6206,41 
Iš jų, elektra 9052,45 Skola 2017-01-01 1257,33 
šildymas 29089,65 Skola 2017-01-01 4641,43  
vanduo 2605,30 Skola 2017-01-01 307,65 
komunalinių atliekų tvarkymas 788,00  
Kitos paslaugos, iš viso  2175,00  
Iš jų, paslaugos pagal sutartis 1293,8 ( apsaugos komanda, kabelinė televizija, kilimėliai) 
Reprecentacinės išlaidos  225  
Kitos paslaugos 656,20 ( kopijavimo aparato mokestis, gesintuvų patikra, banko paslaugos)  

skola 2017-01-01 33,68 eurai (kilimėlių keitimas 12,66, geriamas vanduo 21,02 

eurai) 

 
8                 Pateikiamos visų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų lėšos (tiek savivaldybės biudžeto, tiek valstybės biudžeto ar tarptautinių fondų). 
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Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas, iš viso 61890,26  
iš jų,gimnazijos pastato ir vidinio kiemelio modernizavimas 61890,26 VIP lėšos – 59735,26 

Savivaldybės lėšos 2155,00 eurai 
.................................   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:  

Nepakanka lėšų higienos priemonėms įsigyti, todėl pritariant gimnazijos bendruomenei renkamos lėšos iš mokinių. Mažai skiriama lėšų mokytojams 

kanceliarinėms priemonėms įsigyti. Maistas LT apmokėjo už  paslaugas (vandentiekis – 223,53; elektra 1764,77; šildymo – 524,88 geriamas vanduo – 21,02 eurai) 

 

14 lentelė. Išvestiniai rodikliai 
Rodikliai  2016 m. Komentarai  

Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui/vaikui, iš viso, € 2091,67  
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 537,11 326 mokiniai – 175099 eurai 
         mokinio krepšelio lėšos 1554,56 326 mokiniai – 506787 eurai 
Išlaidos tenkančios vienai klasei/grupei, iš viso, € 52452,77  
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 13469,15 13 komplektų – 175099 eurai 
         mokinio krepšelio lėšos 38983,62 13 komplektų – 506787eurai 
Vienam mokytojui/tenka mokinių 8,15 40 mokytojų 
Ugdymo įstaigos bendrasis plotas, tenkantis vienam 

mokiniui, m2 
15,13m2 4933,99 m2 

Valomas plotas, m2/1 valytojai 822,33m2 6 etatai valytojos 
Prižiūrimas plotas, m2/1 kiemsargiui 4933,99m2 1 etatas kiemsargio 
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 1 

vaikui/mokiniui, € 
530,50 172944,00 eurai 

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 1 

klasei/grupei, € 
13303,38  

Darbo užmokesčio fondo pokytis, lyginant su ankstesniais 

metais, % 
-4,23% 2015 m. – 491382eurai 

2016m. – 470560eurai 

 

Informacija apie įgyvendintas  prevencines programas  
 

Programos, kurias vykdė mokykla 2016 m.: 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 (Žin., 2006, Nr.33-1197); 
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2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 

2012, Nr. 89-4668); 

3. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-

179 (Žin., 2007, Nr. 19-740); 

4. Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 

2012, Nr.105-5347); 

5. Edinburgo Hercogo Tarptautinių Jaunimo apdovanojimų programa (DOFE). 

Problemos:  

Įgyvendinant svarbiausią strateginį tikslą:,užtikrinti aukštą ugdymo(si) pasiekimų kokybę tenkinant mokinių poreikius ir 2016m veiklos programos tikslus 

ir uždavinius: 

1. Visuotinai taikoma mokinio individualios pažangos stebėsenos ir vertinimo sistema I–II kl. (VIP). 

2. Organizuojami ir analizuojami visais lygmenimis diagnostiniai, bandomieji egzaminai II ir IV kl., skiriamos konsultacinės val. mokytojams, teikiama 

plati modulių pasirenkamųjų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasiūla, leidžianti rinktis mokiniams pagal jų poreikius. 

3. Didinama tėvų atsakomybė per VGK komisijos veiklą, tiesiogiai pasirašomas mokymosi sutartis. 

4. Keliamos mokytojų kompetencijos organizuojant kvalifikacijos renginius (kvalifikacijos seminarai, atviros pamokos,regioninė metodinė praktinė 

konferencija „Vertinimas ugdant“) 

5. Pritraukiamos papildomos finansinės lėšos dalyvaujant respublikiniuose projektuose: Baltijos vasaros akademija „Aktyvi mokinių savivalda 

demokratinės mokyklos pagrindas“, Giothes instituto integruotas vokiečių kalbos-biologijos projektas „Aš tyrėjas“, tarptautinė programa DOFE, tarptautinis ŠMPF 

ERASMUS+ projektas „READ“, rajoniniai projektai. 

6. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Mažeikių M. Račkausko gimnazija, Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, KTU, keletu kolegijų ir profesinių 

mokyklų suteikė galimybių dalintis gerąją darbo patirtimi, organizuoti „Studijų mugę“. 

7. Įgyvendintas ŠMM mokyklų modernizavimo projektas pagerino higienines sąlygas,gimnazijos išorės ir vidaus erdves (renovuotas vidinis kiemelis, 

pusrūsio, laiptinių patalpos). Iš MK lėšų atnaujinti kompiuteriai IT kabinete. 

Dėl ryškiai sumažėjusio mokinių skaičiaus nepavyko subalansuoti MK lėšų, todėl metus užbaigėme neigiamu balansu. Nepavyko iš esmės pagerinti 

kokybės ir lankomumo rodiklių, nes mokiniai ir tėvai nepasinaudoja gimnazijos teikiamomis galimybėmis pagerinti savo mokymosi pasiekimus išnaudojant UP 

teikiamas galimybes, konsultacijas, efektyvų bendradarbiavimą su mokytojais ir administracija. Tėvų lankomumas kaip ir pernai išliko patenkinamas (30 proc. jų 

aktyviai dalyvauja veikloje). 

2016 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo išvados: 

Stiprybės Silpnybės 

Saugumas ir geri santykiai klasėse. 

Mokykloje yra skatinamas mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. 

Tėvai pasitiki mokykla. 

Greta įprastinų pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

Ne visi  mokiniai ir tėvai patenkinti ugdymo pasiekimais. 

Ugdymo proceso  diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. 

Vyrauja tradicinė pamoka. 

Dideli namų darbų krūviai. 
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šventės, projektai ir kt.). 

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais. 

Mokykla užtikrina pagalbos teikimą mokantis.  

Mokiniai pasitiki mokytojų organizuotu vertinimo procesu. 

Mokiniai įvertina mokytojų pastangas juos išmokyti. 

Tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. 

Mokinių mokymosi motyvacija ir aktyvumas dalyvaujant mokyklos veiklose 

nepakankamas. 

 

ĮSTAIGOS VADOVO IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI  

 

Išanalizavus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus,silpnybėms pašalinti 2017 m. numatyti: 

Prioritetas: 

Tobulinant ugdymo nuostatas, būdus, vertinimą gerinti ugdymo kokybę. 

Metų tikslas: 

Bendradarbiaujant siekti kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir individualias galimybes atitinkančios pažangos. 

Uždaviniai: 

1.Veiksmingo ugdymo proceso organizavimas tobulinant VIP. 

2.Bendradarbiavimo stiprinimas siekiant ugdymo kokybės. 

3.Brandžios asmenybės ugdymas formuojant svarbiausias vertybines nuostatas. 

4.Modernios, saugios, estetiškos aplinkos kūrimas. 

 

Prašymas, pasiūlymas savivaldybės tarybai, administracijai: 

1. Skirti papildomai lėšų gimnazijos IT modernizavimui, nes iš Mokinio krepšelio lėšų neįmanoma įsigyti naujausių moderniausių mokymo priemonių 

tokių kaip 3D spausdintuvas, 3D vaizdo projektorius, galingas kompiuteris gebantis dirbti su moderniomis skaitmeninėmis programomis, planšetiniai kompiuteriai 

gamtamokslinei laboratorijai įrengti. Be šių priemonių negalime šiuolaikiškai ugdyti mokinių, kelti mokytojų IT kompetencijų. Mokytojai noriai vyksta į IT įvaldymo 

kursus, bet sugrįžę neturi galimybių jų panaudoti praktiškai, nes visa turima technika pasenusi. Šioje srityje mūsų mokiniai ryškiai atsilieka nuo respublikos gimnazijų 

mokinių, netenka galimybių ugdytis ypač paklausios darbo rinkoje IT kompetencijos. 

2.2018 metų lapkričio mėn. gimnazija švęs savo įkūrimo 100-metį. Planuojame daug renginių, tikime sulaukti daug svečių. Reikėtų pagerinti gimnazijos 

vidaus ir išorės erdves: renovuoti centrinius laiptus, tualetus, pagalbinio pastato stogą, sutvarkyti kelius ir teritoriją apie gimnaziją, nes jau eilę metų „skęstame“ 

purve, skirti lėšų aktų salės užuolaidoms, baldams įsigyti. 

 

 


