
 

 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  DIREKTORIAUS 2016 

METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2017 m. balandžio  27 d. Nr. T-117 

Pakruojis 

 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba               

n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Saulius Gegieckas 

 

 

 

 

 



      PATVIRTINTA 

                                                                                Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  

                                                                              2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-117 

 

 

PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

 1982 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Pakruojo 2-oji vidurinė mokykla, 1997 m. pavadinta Pakruojo 

„Žemynos“ vidurine mokykla. 2003 m. rugsėjo 1 d. ji reorganizuota į Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinę mokyklą. Iki 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykla turėjo pradinio ugdymo skyrių. Mokykloje 

veikia strateginio planavimo, veiklos įsivertinimo, profesinio informavimo, kitos trumpalaikės 

darbo grupės, vaiko gerovės komisija.  

 Organizacinė struktūra: 

Įstaigoje dirba 93 darbuotojai (1 lentelė)  

1 lentelė 

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Direktorius 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 3 3 

Mokytojas, dirbantis pirmaeilėse pareigose  - 41 

Mokytojas, dirbantis antraeilėse pareigose - 4 

Specialusis pedagogas  3 3 

Logopedas   1 1 

Psichologas 1 1 

Socialinis pedagogas 1 1 

Mokytojo padėjėjas 3,5 3 

Bibliotekininkas 2 2 

   
Pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 



 

 

Mokykloje mokosi 529 mokiniai (2 lentelė). 

2 lentelė 

Mokinių skaičius Komplektų skaičius 

Iš viso 1-4 kl. 5-10 kl. Iš viso 1-4 kl. 5-10 kl. 

529 
(pernai 

buvo 549) 
217 312 25 11 14 

 

 

II SKYRIUS 

FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS  ANALIZĖ 

 

Finansiniai ištekliai (tūkst. Eur) (aplinka + krepšelis + spec. lėšos + valstybės lėšos 

(padidėjusiam MMA kompensuoti)). 

Formuojant 2016 metų biudžetą, buvo suplanuotas 857,2 tūkst. eurų poreikis. Skirta 

(patvirtinta metų pradžioje) 821,7 tūkst. eurų. Faktinės 2016 metų išlaidos sudarė 889,8 tūkst. eurų 

(2015 metais 878,3 tūkst. Eur). 

Papildomai per 2016 m. buvo gauta: 

Iš valstybės biudžeto – 6,6 tūkst. eurų padidėjusiam MMA kompensuoti ir darbdavio soc. 

draudimo įmokoms. 

Iš savivaldybės biudžeto – 51,9 tūkst. eurų, iš jų:  

1) 4,4 tūkst. eurų darbo užm. ir darbdavio soc. draudimui už spalio mėn.;  

2) 17,7 tūkst. eurų darbo užm. ir darbdavio soc. draudimui už lapkričio mėn.;   

3) 29,8 tūkst. eurų darbo užm. ir darbdavio soc. draudimui už gruodžio mėn. 

Moksleivio krepšelio lėšų – 35,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio 

draudimo įmokoms.  

2016 metų pradžioje (tūkst. Eur): 

Planuojamas MK trūkumas metų pabaigoje 48,6 tūkst. eurų. 

       Įsiskolinimai (aplinkos lėšos) iš viso 7,1 tūkst. eurų (mokinių pavėžėjimas 0,5 tūkst. eurų; 

kuras 0,1 tūkst. eurų; ryšiai 0,1 tūkst. eurų; elektra 0,7 tūkst. eurų; šildymas 5,7 tūkst. eurų). 

2016 metų pabaigoje (tūkst. Eur): 

MK skola – . 

       Įsiskolinimai (aplinkos lėšos) iš viso 6,3 tūkst. eurų (mokinių pavėžėjimas 0,4 tūkst. eurų; 

kuras 0,2;  ryšiai 0,1; elektra 1,3; šildymas 4,2; vanduo 0,1). 

       Papildomos pajamos: 2% - 1,5 tūkst. eurų;  specialiosios lėšos – 6,5 tūkst. eurų. 

       Iš valstybės investicijų programos pastato rekonstrukcijai gauta  222,0 tūkst. eurų. 

 

 

 

Prailgintos dienos grupės auklėtojas  1 2 

Kompiuterių priežiūros inžinierius 1 1 

Sekretorius 1 1 

Vairuotojas 1 1 

Vyr. virėjas 1 1 

Virėjas 3 3 

Virtuvės darbininkas 2 2 

Laborantas 0,75 1 

Darbininkas 2,5 3 

Drabužininkas  3 3 

Valytojas 11 12 

Kiemsargis  2 2 

Sargas  2,75 3 



III SKYRIUS 

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR  PREMIJOS DARBUOTOJAMS, 

NUOBAUDOS 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 330,1 tūkst. eurų, tai sudaro 12,2 % MK. Mokytojams 

mokami minimalūs (5%) Švietimo ir mokslo ministro nustatyti priedai už darbą su specialiųjų 

poreikių mokiniais.        

Vienam darbuotojui skirtas papeikimas. 

 

IV SKYRIUS 

VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI 

 

Mokykla įgyvendina šias programas: pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo 

programą, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos I dalį, individualizuotas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas. 

Pagrindinio ugdymo koncentre (5-10 klasės) 2015–2016 m. m. gerai ir labai gerai mokėsi 

31,34 % mokinių. Pradinių klasių mokinių pasiekimai: 2015–2016 m. m. gerai ir labai gerai mokėsi 

64 % mokinių. Lyginant su praėjusiais mokslo metais rezultatai pagerėjo.  

Vykdomi projektai. 2016 metais mokykloje buvo vykdoma 12 projektų: 2 tarptautiniai, 5 

respublikiniai ir 5 mokykliniai. Jau kelinti metai visi pradinių klasių mokiniai skatinami sveikai 

maitintis – dalyvauja vaisių ir pieno vartojimo projektuose. 3 projektai susiję su ekologija, gamta:  

,,Žmogus – gamtos draugas“, ,,Mažiau šiukšlių“, ,,Trinties jėga fizikoje ir biologijoje“. Projektuose 

aktyviai dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Mokykla pelnė penktąją žaliąją vėliavą. Mokinių 

socialiniai, bendravimo įgūdžiai ugdomi, patyčių prevencija vykdoma 4 projektuose: ,,Antras 

žingsnis“, ,,Dičkiai mažiesiems“, eTwining, patyčių masto mažinimo mokykloje programa. Į 

pastarąją įtraukti mokinių tėvai, jie kas mėnesį dalyvauja užsiėmimuose apie patyčių mažinimo 

galimybes. Dvi klasės dalyvauja mokykliniame projekte ,,Aš moku mokytis“. Jame mokiniai ugdosi 

savo mokėjimo mokytis kompetenciją, ji yra viena iš 2016 metų mokyklos prioritetinių sričių. 

Mokytojų iniciatyva vykdyti projektai: dailės ir technologijų projektas ,,Knygų šalis“, informacinių 

technologijų projektas ,,Coder Dojo“. Šiais projektais tenkinami mokinių pomėgiai. Vasarą vyko 4 

stovyklos. Jose dalyvavo 60 mokinių.  

 

V SKYRIUS 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS 

 

Mokykloje veikia bevielis interneto ryšys, sudaryta galimybė dar 2 zonose (iš viso 7)  

prisijungti prie interneto. Atnaujintas visas kompiuterinis tinklas. Sudaryta IKT plėtros 

koordinavimo grupė.  

VI SKYRIUS 

GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS 

 Gauti prašymai: 56 dėl priėmimo į  1 klasę,  16 dėl priėmimo į kitas klases,  86 dėl išbraukimo iš 

mokinių sąrašų (iš jų, moksleivių, baigusių 8 klasę, 62),  6 dėl mokinių išvykimo į sanatorijas,  6 dėl 

mokymo namuose, 74 dėl priėmimo į prailginto mokymo dienos grupę, 12 dėl išbraukimo iš 

pailginto mokymo dienos grupės,  1 dėl nemokamo maitinimo atsisakymo, 1 dėl specialiosios 

pagalbos atsisakymo, 5 dėl pažymos apie įgytą išsilavinimą išdavimo. 

 

VII SKYRIUS 

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS 

 

  Mokyklos veiklą tikrino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Pakruojo skyrius 2016-01-25 ir 2016-09-29. Nustatyti 



trūkumai: neveikia priverstinė sporto salės ventiliacija, nėra  karšto vandens dušuose. Visi išvardinti 

trūkumai  pašalinti. Mokyklai 2016-12-30 išduotas leidimas-higienos pasas.  

 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016-11-11 tikrino maitinimo organizavimą. 

Nurodyta pakeisti elektros instaliaciją (šviestuvus, laidus) valgykloje.  

 

VIII SKYRIUS 

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS PROBLEMOS 

 

     Pagrindinės mokyklos problemos: 

 Nepakankamas finansavimas. 

 Dešimtus metus vykstanti pastato rekonstrukcija. 

 Būtina įrengti naujas, atitinkančias higienos ir saugumo reikalavimus, grindis 

sporto salėje. 

 Patiriame iššūkių bendravime ir bendradarbiavime su dalimi mokinių tėvų. 

 

IX SKYRIUS 

ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS ĮSTAIGOS VEIKLAI 

 

  Ugdymo procese numatyti prioritetai: 

1. Mokymosi virtualioje aplinkoje tobulinimas. 

2. Emocinės aplinkos gerinimas. 

Siekdami įgyvendinti pirmą prioritetą  jau sudarėme IKT plėtros koordinavimo grupę, 

kurios nariai įvertino mokymo priemonių poreikį ir sudarė aprūpinimo programą. Antrojo prioriteto 

įgyvendinimą koordinuoja vaiko gerovės komisija. Juo siekiama akcentuoti gerų tarpusavio 

santykių svarbą kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. Geresni mokyklos bendruomenės 

narių santykiai įtakos ir saugesnę aplinką, ir geresnius ugdymo rezultatus.  

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


