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2 priedas 
                       SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA

2018  M. VEIKLOS ATASKAITA

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  2018–2020  m.  strateginio  veiklos  plano  programą „Bendrojo  ugdymo  programų
vykdymas“ ir gyvendina joje numatytas priemones.

2 lentelė. Informacija apie mokinių ir klasių komplektų skaičių mokykloje

Kriterijai 2018-09-01 Pokytis per metus lyginat su 2017-09-011

Mokinių skaičius, iš viso, iš jų:
mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo
programą

- -

mokosi pagal pradinio ugdymo 
programą 

- -

mokosi pagal pagrindinio ugdymo 
programą

186 163, dėl mokyklų reorganizavimo mokinių 
skaičius didėjo

mokosi pagal vidurinio ugdymo 
programą

120 131

Komplektų skaičius iš viso, iš jų: 13 11
priešmokyklinio ugdymo - -
pradinio ugdymo - -
pagrindinio ugdymo 8 6
vidurinio ugdymo 5 5
Vidutinis mokinių skaičius 
klasėje iš viso, iš jų:
priešmokyklinio ugdymo - -
pradinio ugdymo - -
pagrindinio ugdymo 23,25 27,16 mokinių skaičius orientuotas į 

vidutinės klasės dydį
vidurinio ugdymo 24 26,2
Moksleivių, gyvenančių 
bendrabutyje, skaičius

- -

Mokinių su spec. poreikiais 
skaičius

8 5

1 Jei pokytis didelis, pakomentuoti.
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Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
Vidurinio ugdymo programą besimokančių mokinių skaičius mažėjo dėl 2017 metais

profesines mokyklas pasirinkusių antrokų.
Tenkinant mokinių individualius poreikius pasiūla išliko ta pati. Sumažėjo mokinių 

skaičius kai kuriuose moduliuose ir pasirenkamuosiuose (fizika, chemija) dalykuose, todėl lėšų 
poreikis nesumažėjo.

3 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį 

Pareigybės pagal
finansavimo šaltinius

Etatų
skaičius 

2018.09.01

Darbuotojų
skaičius

2018.09.01

Vidutinis
mėnesio

bruto darbo
užmokestis

eurais 
2018.09.01

Komentarai2

Savivaldybės biudžeto lėšos 15,75 16
Direkt.pavaduotojas ūkio 
reikalams

1 1 772

sekretorė 1 1 627
Specialistė 0,5 2 139
Technikos inžinierius 1,5 1 835
Laborantas 1,25 2 236
Vairuotojas 0,75 1 396
Darbininkas 1,5 2 300
Kiemsargis 0,75 1 300
Valytojas 6 7 343
Rūbininkas 1,5 2 300
Mokinio krepšelio lėšos 32,79 36
Direktorius 1 1 1524
pavaduotojas 1,7 2 941
Neform.ugdymo organiz. 0,3 1 383
Soc.pedagogas 1 1 859
Bibliotek.vedėjas 1 1 599
Bibliotekininkas 1 1 543
Mokytojo padėjėja 0,8 1 420
mokytojai 25,99 32 849
Etatų skaičius,
iš viso

48,54 52

iš jų, pedagoginių 
darbuotojų

25,99 33

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai: 
4 techninio personalo darbuotojai dirba dviejose pareigybėse, 3 pedagoginiai 

darbuotojai dirba dviejose pareigybėse, 1 pedagoginė darbuotoja dirba 3 pareigybėse.
Dėl mokinių, pasirinkusių mokytis etiką skaičiaus, to dalyko pamokų krūvis labai 

mažas, sunku rasti mokytoją, todėl dirba ne specialistas.
Maži krūviai verčia mokytojus ieškoti papildomo darbo. 5 mokytojai dirba ne tik 

mūsų gimnazijoje, bet ir kitose ugdymo įstaigose (Mosėdžio, Ylakių, KVAP, Meno mokykloje).
 Užtikrinant kokybišką ugdymą, mokyklų vadovai turėtų bendradarbiauti ir sudaryti 

sąlygas mokytojams dirbti keliose įstaigose, o savivaldybė turėtų kompensuoti mokytojams 
transporto išlaidas.

2 Komentuoti pokyčius.
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4 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją 

Kvalifikacinės kategorijos
Darbuotojų skaičius

Komentarai Iš viso Suteikta kvalifikacija 
2018 m.

Mokytojų kvalifikacinės 
kategorijos 
Mokytojas 2
Vyriausiasis mokytojas 9
Mokytojas metodininkas 17 1 Vyr. mokytojai D. Markauskienei

suteikta   istorijos mokytojo
metodininko kvalifikacinė kategorija

Mokytojas ekspertas 4
Pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikacinės kategorijos

2

Socialinė pedagogė 
metodininkė

1

Mokytojo padėjėja 1

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
Daugumos darbuotojų kvalifikacija aukšta. Problema, kad ją pasiekę, dalis praranda 

motyvaciją tobulėti.

5 lentelė. Informacija apie mokinių neformalųjį švietimą

Kriterijai 2018-09-01 Pokytis per metus lyginat
 su 2017-09-01

Neformaliojo švietimo būrelių skaičius 14 18
Neformaliojo švietimo užsiėmimų trukmė 
per savaitę, val. 

23 27

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo 
užsiėmimus, skaičius

206 184

Vidutinis mokinių skaičius būrelyje 12 12
Darbo užmokesčio fondo dalis, tenkanti 
neformaliajam švietimui, %

6,6%
8,0%
9,9%

(pastabos  2)

3,2

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
1. Dalis mokinių negali lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų, nes iškart po 

pamokų išvyksta autobusas. Nerandame kvalifikuotų specialistų vesti neformaliojo ugdymo 
užsiėmimus, kurių pageidautų mokiniai, nes dažniausiai iškyla laiko arba finansinė problema. Kol 
kas savanorystė pas mus nepriimtina, o dirbti už 1 val. įkainį neapsimoka. Todėl neformaliojo 
ugdymo pasiūla ribota. Turint lėšų ir norint išlaikyti įvairovę leidžiame turėti mažesnį mokinių 
skaičių užsiėmimo grupėse. Daug gimnazijos mokinių lanko sporto ir meno mokyklą, todėl 
užimtumas po pamokų pakankamas. Įgyvendiname nuostatą,kad kiekvienas I–II gimnazijos klasės
mokinys lankytų nors vieną pasirinktą užsiėmimą.

2.  Darbo užmokesčio fondo dalį sudaro:
6,6 – nuo visos gimnazijos darbo užmokesčio fondo.
8,0 – nuo pedagoginių darbuotojų ir administracijos darbo užmokesčio fondo.
9,9 – nuo visų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio fondo.
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6 lentelė. Informacija apie mokinių pasiekimus ir lankomumą

Kriterijai 2018 m. Komentarai 
Mokinių metinis pažangumas, % 95,96 93,08 – 2017 m.
Pagrindiniu ir aukštesniu lygius 
besimokančių mokinių dalis, %

39,86 31,96 – 2017 m.

Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis,
%

97% 93 % – 2017 m.

Brandos egzaminų rezultatai:  
Mokinių, gavusių 100 balų, skaičius 1 1 – 2017 m.
Neišlaikiusių egzamino mokinių skaičius 18 23 – 2017 m.
Kokybiškai išlaikytų (36-100 balų) 
egzaminų procentas

Iš viso 50,52 %:
rusų k. – 100 %, anglų k. –
86,37 %, chemija – 50 %,
istorija 61,29 %, biologija
– 60 %,  geografija – 33,33
%, matematika – 25,42 %,

lietuvių k. – 50,73%, 
IT – 16,67%, fizika –

71,43%

2017 m. iš viso 53,82% :
rusų k. – 100%, 

anglų k. – 79,71%,
chemija – 66,6%, istorija–
60,4%, biologija – 55,56%,

geografija – 53,33%,
matematika – 42,85%, IT –
40%, lietuvių kalba – 33,8%

Mokinių, gavusių pagrindinio ugdymo 
pažymėjimus, dalis, %

100% 99% – 2017 m.

Praleistų pamokų, tenkančių 1 mokiniui 
per metus, skaičius, iš viso

106,82 105,84 – 2017 m.

iš jų, nepateisintų 20,91 25,06  – 2017 m., praleistų
pamokų skaičius sumažėjo

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių 
įvairiuose rajoniniuose renginiuose 
skaičius3 

89/84
I vietų – 16, II  vietų – 18,

III vietų – 15

2017 m. – 109/26
Rajoninėse olimpiadose ir

konkursuose laimėta:
1vietų – 9,2 vietų –11,3 vietų

– 8
Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių 
įvairiuose respublikiniuose renginiuose 
skaičius4

38/23
Konkursas „Skaitymo

pozos“ – I vieta,
„Euroscola“ – II vieta,
„Jūrų kelias“ – II vieta,

biologijos olimpiada – III
vieta.

2017 m. – 54/19
Jaunųjų filologų konkursas – 
I vieta, konkursas 
„Euroscola“ – II vieta.

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių 
įvairiuose tarptautiniuose renginiuose 
skaičius5

1  – Jaunųjų  Europos
mokslininkų konkursas –

III vieta

1  – 2017 m.

Vidutinis savaitinis  vieno mokinio 
pamokų skaičius (be neformaliojo 
švietimo):
pradinėse klasėse - -
pagrindinio ugdymo programos klasėse 33 32
vidurinio ugdymo programos klasėse 34 31

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
Mokiniai, rinkdamiesi egzaminus dar yra neapsisprendę, tad laikydami bando laimę, 

dėl ko suprastėjo kokybiškai išlaikytų egzaminų procentas. Pamokų, praleistų be pateisinamos 

3

 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius.
4 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius.
5 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius.
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priežasties skaičius mažėja. Gerėja pasiekimai konkursuose, olimpiadose. Kelia nerimą nuo 
rugsėjo įsigaliosianti tvarka dėl gydytojų išduodamų pažymų.

7 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą 

Kriterijai 2018 m.
(skaičius)

Vertė, € Komentarai

Įgyvendinta SB lėšomis 
finansuotų projektų 

3 3680,00 Įgyvendinti  3  ilgalaikiai  socializacijos  projektai:
gabiųjų  ugdymo „Pažinimo labirintai“,  socialinių
įgūdžių  ugdymo  „Rūpinkis  savimi“,  „Skuodo
Didžiavyrių keliais“.

Įgyvendinta VB ir įvairių 
fondų lėšomis finansuotų 
projektų

43625,00 

41421,44

Toliau  tęsiamas  2015-2018m.   ŠMPF
ERASMUS+projektas  „Read  in  Europe“,kurio
bendra , vertė – 43625 eurai.
Įgyvendinama  ŠMM  ir  the  Duke  of  Edingurghs
international  award  „DoFe  apdovanojimų“
programa.
Parengtos ir pradėtas įgyvendinti ESF ir Valstybės
biudžeto bei savivaldybių finansuojamas projektas
„Matematikos  edukacinių  procesų  tobulinimas
Skuodo  Pr.  Žadeikio  ir  Kretingos  J.  Pabrėžos
universitetinėje  gimnazijoje“,  vertė  –  41421,44
Eur.

Projektinėje veikloje 
dalyvavusių mokinių 
skaičius 

261 Nemažai mokinių dalyvauja keliuose projektuose.
Rajoniniuose projektuose,kaip partneriai dalyvavo
mokiniai  iš  Bartuvos  progimnazijų,  Mosėdžio,
Ylakių  gimnazijos,  Aleksandrijos,  Lenkimų
pagrindinių mokyklų.

Iš viso: 88726,44

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: 
Į projektus gimnazija noriai įsitrauktų, bet uždedam riba – daugelyje jų negalime net 

dalyvauti.

8 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą

Remontuota patalpa,
inventorius

Remonto darbų aprašymas Išlaidos € Finansavimo
šaltinis

Gimnazijos pagalbinio
pastato remontas

Atnaujintas pastato stogas,
suremontuotos sienos

6177,38 Eur Savivaldybės
lėšos

Valgyklos patalpų remonto
darbai

Atliktas kapitalinis valgyklos
patalpų remontas (atnaujintos
lubos, sienos,  grindų danga,
pakeisti kanalizacijos stovai)

11157,00 Eur. Savivaldybė lėšos

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 metų.

Prasta  sporto  salės  grindų  danga,pasenusi  įranga,  kurią  reikėtų  atnaujinti.  Mokinių
persirengimo kambariai maži,nėra tinkamų sąlygų higienai palaikyti. Dalies kabinetų baldų būklė
apgailėtina. Naujų suolų esam gavę labai seniai. Tuštėjant kaimo pagrindinėms mokykloms 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. 
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9 lentelė. Informacija apie mokinių pavėžėjimą

Rodikliai Reikšmė
2018-09-01

Komentaras 

Mokyklinių autobusų skaičius 1
Pavėžėjimo paslauga mokykliniais autobusais  
besinaudojančių mokinių skaičius

- Nuo 2018-09-01 mokyklinis
autobusas  mokinių pavežėjimo į

mokyklą paslaugos nebeteikia
Maršrutų skaičius per dieną -
Bendra rida per dieną, km. -
Pavėžėjimo paslauga maršrutiniais autobusais  
besinaudojančių mokinių skaičius

115

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
Problemų kyla dėl važiavimo į regioninius, respublikinius renginius.

10 lentelė. Informacija apie panaudotus asignavimus

Rodikliai 
Panaudota, tūkst. €

Komentarai Iš viso Išlaidoms iš jų, DU Turtui

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

208,7 202,1 87,9 6,6

Mokinio krepšelio 
lėšos 

528,5 528,5 396,7 0

Valstybės biudžeto 
lėšos 

6,3 6,3 3,6 0

Pajamos už suteiktas
paslaugas 

0,8 0,8 0 0

Projektinės veiklos 
lėšos6

50,1 44,1 0 6

Kitos pajamos 
(2 % GPM, gauta 
labdara ir pan.)

12,1 10,1 0 2

Iš viso 806,5 791,9 488,2 14,6

Kreditorinis 
įsiskolinimas
 2018-12-31, iš viso, €

- - - -

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai:
Daugėja mokamų paslaugų kiekis. Pasenusi šildymo sistema reikalauja daug lėšų, 

nes didelė dalis šilumos prarandama dėl pasenusios šildymo sistemos. Reikalinga šilumos 
sistemos renovacija. Vandens kokybė kelia didelių įtarimų, reikalingi valymo filtrai.

11 lentelė. Išvestiniai rodikliai

Rodikliai 2018 m. Komentarai 
Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui/vaikui, iš viso, €
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 679,80
         mokinio krepšelio lėšos 1721,50
Išlaidos tenkančios vienai klasei/grupei, iš viso, €
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 16053,85

6               Pateikiamos visų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų lėšos (tiek savivaldybės biudžeto, tiek
valstybės biudžeto ar tarptautinių fondų).
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         mokinio krepšelio lėšos 40653,85
Vienam mokytojui/tenka mokinių 9,6 32 mokytojai, 307 mokiniai
Ugdymo  įstaigos  bendrasis  plotas,  tenkantis
vienam mokiniui, m2

16,07 Bendras plotas – 4933,99

Valomas plotas, m2/1 valytojai 822,33 6 valytojų etatai
Prižiūrimas plotas, m2/1 kiemsargiui 39336 0,75
Darbo  užmokesčio  fondo  pokytis,  lyginant  su
ankstesniais metais, %

495,1 tūkst. 
Eur

Pokytis lyginant su 2017 m. –
darbo užmokesčio fondas 
padidėjo 6,2 %

Informacija apie įgyvendintas  prevencines programas

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);

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. Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr.105-5347);

4. Edinburgo Hercogo Tarptautinių Jaunimo apdovanojimų programa (DOFE).
5.LIONS  QUEST  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų  bei  asmenybės  ugdymo

programas „Raktai į sėkmę“ (9–12 kl.).
6. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai problema.
7.  Sveikatą  stiprinančių  mokyklų  programa  (gimnazija  yra  nacionalinio  sveikatą

stiprinančių mokyklą tinklo narė).
Problemos:  Ne  visada  prevencinę  veiklą  pavyksta  organizuoti  kryptingai  ir

nuosekliai,  nes  dauguma  programų  integruojamos  į  mokomųjų  dalykų  turinį,  integruojant  į
neformalų švietimą, klasės valandėles. Tėvai neaktyvūs vykdant prevencines veiklas.

ĮSTAIGOS VADOVO IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI 

1. Skirti papildomai lėšų gimnazijos IT modernizavimui. Iš mokinio krepšelio lėšų
nesame pajėgūs įsigyti naujausių moderniausių mokymo priemonių tokių kaip 3D spausdintuvas,
3D vaizdo  projektorius,  galingas  kompiuteris,  gebantis  dirbti  su  moderniomis  skaitmeninėmis
programomis, planšetiniai kompiuteriai. Be šių priemonių negalime šiuolaikiškai ugdyti mokinių,
kelti mokytojų IT kompetencijų.  Visa turima technika pasenusi. Mokiniai neturi reikiamų sąlygų
ir galimybių dirbti su IT.

2.  Reikalinga  gamtamokslinė  laboratorija.  Mokiniai  negali  tinkamai  pasiruošti
konkursams, BE neatlikę praktikos darbų.

3. Reikalinga renovacija:
 gimnazijos stadiono;
 sporto salės lietaus kanalizacijos renovacija;
 centrinių laiptų renovacija;
 kelių apie gimnazijos pastatą sutvarkymas;
 šilumos sistemos renovacija;
 ilgojo korpuso vandentiekio ir kanalizacijos sistemos renovacija;

4. Bibliotekos baldų atnaujinimas
5. Vandens filtrų įrengimas.
6. Tualetų lubų remontas.

________________

Vida Stončaitienė
2019-03-27


