
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS R. KVĖDARNOS PRANO LIATUKO PRADINĖS

MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2018 m. kovo       d. Nr. T1-
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 250 – 252 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2018 metų darbo planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d.
sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų darbo plano patvirtinimo“,
  Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2017 metų
veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Jonas Gudauskas

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu
Nr. T1-56

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS PRANO LIATUKO PRADINĖS MOKYKLOS 
DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROS ŽINIOS

1. Mokyklos pristatymas:
1.1. Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla, adresas Žalioji g. 8, Kvėdarna,

LT–75342, Šilalės rajonas, tel. 8449 55188, pradine.mok@gmail.com, www.pradine.silale.lm.lt.
Juridinio asmens kodas 190325610. Mokyklos tipas – pradinė mokykla. Vykdomos švietimo
programos – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo,  individualizuota
pradinio ugdymo programos. Mokymo kalba – lietuvių

1.2. Direktorius – Valdas Urniežius, 10 metai vadybinis darbo stažas, II vadybinė

kategorija.
1.3. Darbuotojai:

Eil.
Nr.

2016-12-31 2017-12-31

1. Bendras darbuotojų skaičius 38 42
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 20 23

Iš jų:
vadovų 2 2
mokytojų pagrindinėse pareigose 18 19
mokytojų antraeilėse pareigose 2 3
pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas,
bibliotekininkas ir t.t.) 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius:
Turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 0 0
Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 10 9
Turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 8 6
Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 0 3

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius 2 5

1.4. Besimokančių mokinių skaičius:

Metai Klasės (grupės)

Specialiųjų
ugdymosi

poreikių turinčių
mokinių skaičius

Gauna
nemokamą

maitinimą

IUG PUG 1-4 5-8 9-10 11-12 Iš viso
2016-09-01 65 18 83 - - - 166 42 45
2017-09-01 94 22 80 - - - 196 34 33

Drobūkščių pradinio ugdymo skyrius
2016-09-01 5 4 17 - - - 26 11 14
2017-09-01 6 1 18 - - - 25 9 12

IUG – ikimokyklinio ugdymo grupė;
PUG – priešmokyklinio ugdymo grupė.

mailto:pradine.mok@gmail.com
http://www.pradine.silale.lm.lt
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II SKYRIUS
MOKYKLOS  TIKSLAI, VEIKLA IR REZULTATAI

2. 2017 metų mokyklos tikslai ir jų įgyvendinimas.
Tikslas: Sukuriant optimalias sąlygas kiekvienam mokiniui mokyti(s).
Įgyvendinant šį tikslą didelis dėmesys buvo skirtas mokinio individualių poreikių

tenkinimui. Pamokose taikomas įsivertinimas, stebima individuali mokinio pažanga, pakankamai
dėmesio skirta gabių mokinių ruošimui konkursams, dalyvauta tarptautiniame matematikos
konkurse „Kengūra“, „Olimpis“ ir „Pangėja“, olimpiadose.

Siekiant sukurti optimalias mokymosi sąlygas parengta sveikatos stiprinimo programa
„Sveikas ir saugus“. Įgyvendinant programoje numatytas priemones gerės mokyklos mikroklimatas,
bus rūpinimąsi bendruomenės psichologine sveikata, vykdomas tėvų pedagoginis švietimas.

Ugdant bendrąsias kompetencijas mokytojai taikė įvairius metodus, kurių pagalba buvo
ugdomos ne tik dalykinės žinios, bet ir kūrybiškumas, aktyvumas, gebėjimas  bendrauti ir
bendradarbiauti. Visuose klasėse yra IKT ir interneto prieiga, kas suteikia mokytojams galimybę

organizuoti interaktyvias pamokas, naudotis skaitmeniniu turiniu, elektronine mokomąja medžiaga,
diferencijuoti mokomąją medžiagą, gerinti vaizdumą ir mokomosios medžiagos įsiminimą

pamokose.  
3. 2017 metų mokyklos pasiekimai.
3.1. Standartizuotų testų rezultatai 2016-2017 m. m.
3.1.1.  2 klasių mokinių rezultatai:

Testas Mokinių
skaičius

Teste
dalyvavusių

mokinių
skaičius (proc.)

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius
pasiskirstymas (proc.)

1 grupė (1
decilis)

grupė (2–4
deciliai)

3 grupė (5–10
deciliai)

Matematika 29 100 20,7 44,8 34,5
Skaitymas 29 100 29,1 46,2 30,8

Rašymas
(teksto kūrimas

29 100 16 44 40

Rašymas
(kalbos sandaros

pažinimas)
29 100 32 40 28

3.1.2. 4 klasių mokinių rezultatai:
Testas Mokinių

skaičius
Teste

dalyvavusių
mokinių
skaičius
(proc.)

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius
pasiskirstymas (proc.)

Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Matematika 29 83 4,2 12,5 75,0 8,3
Skaitymas 29 93 11,1 25,9 40,7 22,2
Rašymas 29 89 11,5 26,9 38,5 23,1
Pasaulio

pažinimas
29 89 0 7,7 69,1 23,1

4. Mokinių lankomumas

Klasės
Praleista

pamokų

Be

pateisinamos

priežasties

Tenka vienam mokiniui

Pamokų
Be pateisinamos

priežasties

1-4 klasės mokiniai 6333 284 63 3

Iš viso 6333 284 63 3
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5. Mokinių pasiekimai 2017 m. olimpiadose, konkursuose ir varžybose
Dalyvavome rajoniniame rajoniniame saugaus eismo konkurse „Šviesoforas“, Šilalės r.

Žadeikių pagrindinėje mokykloje organizuotame respublikiniame folkloro festivalyje „Molinė

asla“.  1 klasės  mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje „Zipio draugai“, 2 klasės mokiniai
dalyvauja prevencinėje programoje „Obuolio draugai, o 3 klasės mokiniai dalyvauja prevencinėje
programoje „Įveikime kartu“. Vykdytas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuotas solidarumo
bėgimas. Mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja edukaciniuose konkursuose „Olimpis“, ,,Kalbų

kengūra“ bei tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“.
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su pedagoge dalyvavo 2017 m.

respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Mažųjų olimpiada“. Įgyvendintos
prevencinės programos: Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo
ir stiprinimo programa „Mama, tėtis ir aš“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų

vartojimo prevencijos programa „Mes už sveiką vaikystę“, vasaros poilsio stovykla „Atverkime
senolių  skrynią“.

Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“

Rugilė Norbutaitė tapo vietinio turo nugalėtoja ir zoninio turo dalyve.  Mokykla dalyvavo Lietuvos
mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Mokyklos
mokiniai tapo 2016-2017 mokslo metų Šilalės rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos
trikovės varžybų III vietos laimėtojais, šaškių varžybų I vietos laimėtojais, estafečių varžybų „

Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybų III vietos laimėtojais, lengvosios atletikos trikovės varžybose 4 ir
žemesnių klasių trikovės varžybose mergaičių komanda iškovojo II vietą, berniukų komanda
iškovojo II vietą. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai tapo plakatų ir meninio skaitymo
konkurso „Lietuvėle, tu graži“ laureatais, komanda dalyvavo projekte „Futboliukas“. Mokykla
kasmet dalyvauja „Veiksmo savaitėje be patyčių“.

6. Mokinių neformalusis švietimas

Mokinių

skaičius

Lanko neformaliojo

švietimo užsiėmimus

mokykloje

Lanko Šilalės meno

mokyklą

Lanko Šilalės sporto

mokyklą

98 94 13 20

7. Partnerystė su šalies ir užsienio partneriais, vykdyti  tarptautiniai, šalies ir rajono
projektai:

Bendradarbiavimas vyksta su Šilalės viešosios bibliotekos Kvėdarnos filialu, Šilalės
rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnija, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazija, Šilalės meno mokykla. Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Rietavo urėdija, urėdija
kuruoja Jaunųjų miško bičiulių būrelį ,,Pelėdžiukas“.

Iš Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
projekto „Mes - už saugią ir sveiką vaikystę“ gauta 100 eurų, iš projekto „Augsiu sveikas kaip
ridikas“ gauta 100 eurų, mokinių socializacijos programai „Keliauk – pramogauk – sužinok“, gauta
200 eurų.

8. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos veiklą:
Direktorius rūpinosi mokyklos misijos, vizijos, tikslų įgyvendinimu, edukacinių erdvių

modernizavimu. 
Vadovaudamas mokyklai vykdžiau pareigybės aprašyme numatytus reikalavimus,

organizavau mokyklos darbą remdamasis ugdymo įstaigai privalomais dokumentais, analizavau
mokyklos veiklos rezultatus, rūpinausi ugdymo aplinkos gerinimu, efektyviu paskirtų asignavimų

panaudojimu, kontroliavau ir koordinavau mokytojų, aptarnaujančio personalo darbą, ieškojau
rėmėjų.

Inicijavau ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą mokykloje. Suformuota 4 ikimokyklinio
visos darbo dienos grupė. Ikimokyklinio ugdymo plėtra teigiamai atsiliepia Kvėdarnos miestelio
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ekonominiai, socialinei būklei. Jauni darbingi žmonės, auginantys mažamečius vaikus gali
įsidarbinti, taip gerindami savo materialinę būklę, užsitikrindami socialines garantijas.

Kadangi mokykloje buvo stebimas blogėjantis ugdytinių sveikatos indeksas, mano
vadovaujama darbo grupė parengė  sveikatos stiprinimo 2017-2021 m. programą. Įvertinus
programą teigiamai nuo 2017 m. mokykla priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šia
priemone yra įgyvendinama mokyklos strateginė nuostata gerinti ugdytinių sveikatą.

Inicijuoju ir palaikau įstaigos dalyvavimą akcijose, projektuose. Eilę metų vykdome
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ solidarumo bėgimą. Mokiniai lanko senelius Kvėdarnos parapijos
senelių namuose dovanodami jiems koncertus, darbelius.

Sėkmingam, kokybiškam ugdymo proceso įgyvendinimui bei gerinimui, problemų

sprendimui kartu su pedagogais mokytojų tarybos posėdžiuose  svarstėme, nagrinėjome mokyklai
aktualius klausimus.

Sudariau darbo grupes įvairioms mokyklos tradicinėms šventėms organizuoti bei
valstybinėms datoms paminėti. Taip pat sudarytos darbo grupės parengė ugdymo planą, metinę

veiklos programą, 2018-2020 m. strateginį planą, atnaujino bei parengė naujus tvarkų aprašus,
atliko mokyklos kokybės įsivertinimą, materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją.

Subūriau komandą mokykloje vykdomų standartizuotų testų rezultatų analizei,
panaudojant duomenis mokyklos veiklos tobulinimui.

Daug dėmesio skyriau mokyklos kabinetų, edukacinių aplinkų turtinimui, aprūpinimui
naujomis mokymo priemonėmis.

Inicijuoju ir konsultuoju mokytojus informacinių technologijų panaudojimo ugdymo
procese klausimais. Kadangi mokykla neturi inžinieriaus-kompiuterininko - prižiūriu kompiuterių
techninę būklę. 

III SKYRIUS
 PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

9. Darbuotojų darbo užmokestis:
2016 2017

1. Mokytojų vidutinis pedagoginių valandų skaičius per savaitę (išskyrus
vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus 2017-09-01 duomenimis):
dirbančių pagrindinėse pareigose 18,5 20,1
dirbančių nepagrindinėse pareigose 5,4 4,75

2. Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2017 metų bruto darbo užmokestis:
vadovų 1065 1149
mokytojų 330 -
vyresniųjų mokytojų 509,7 373,14
mokytojų metodininkų 639 729
mokytojų ekspertų
pagalbos mokiniui specialistų 439 499
aptarnaujančio personalo 327,6 425,5

10. Finansiniai rodikliai:
Finansavimo šaltiniai Lėšos ( (tūkst. Eur.)

2016 m. 2017 m.
Savivaldybės biudžeto lėšos 131,8 149,7
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) 9,4 11,0

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos)

Mokinio krepšelio vykdymo programa 210,2 234,9
Valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa 15,9 45,5
Europos Sąjungos paramos lėšos  (mainų programos)
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Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas, vaikų socializacijos
programa ir kt. programos

0,5 0,4

Valstybės biudžeto privatizavimo fondo tikslinė dotacija
Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM) 0,9 0,6
Pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo grupėje 14,5 20,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (nemokamas
maitinimas)

12,5 11,0

Valstybės investicijų programa 0,5 0,5

11. Mokyklos panaudotos lėšos:
Eil.
Nr.

Lėšų rūšis Eur

1. Mokinio krepšelio lėšos 234961
Iš jų:
Kvalifikacijos kėlimas 760
Mokymo priemonės 6713
Mokinių pažintinei veiklai organizuoti ir profesijos pasirinkimo konsultavimui 367
Informacinių technologijų diegimui 840

2. Savivaldybės biudžeto lėšos ugdymo aplinkai 149700
3. Vieno mokinio išlaikymo kaštai

Vienam mokiniui tenkančios Mokinio krepšelio lėšos 1068
Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos 680
Pastabos:

             1. Skaičiuojant vieno mokinio išlaikymo kaštus imamas mokinių skaičius iš mokinių
registro 2017-09-01 ( ir IUG, ir PUG vaikai).

2. Jei 2017 m. buvo skirtos tikslinės lėšos investiciniam projektui įgyvendinti, būtina po
lentele paaiškinti ir suskaičiuoti vieno mokinio išlaikymo kaštus atėmus šią sumą.

IV SKYRIUS
VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

12. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.
2017 m. atlikus vidaus platųjį auditą ir išanalizavus rezultatus paaiškėjo, kad mokyklos

veiklos sritis „Rezultatai“ yra silpniausia. Atliktas giluminis šios srities auditas.
12.1. Stipriosios mokyklos veiklos sritys:
12.1.1. Informacija apie mokyklos mokinių mokymosi rezultatus tinkamai panaudojama

ugdymo tobulinimui.
12.1.2. Mokinių ir mokyklos pasiekimų vertinimo rezultatais remiamasi informuojant tėvus

ir bendruomenę apie ugdymo(si) rezultatus ir kokybę (pvz., skelbiant mokyklos tinklalapyje,
aptariant susirinkimų, susitikimų metu).

12.1.3. Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams,
kuriems sunkiau sekasi mokytis.

12.1.4. Mūsų mokykla mokiniams teikia kokybišką išsilavinimą ir tinkamai parengia
mokinius tolesniam mokymuisi gimnazijoje

12.1.5. Mokytojai turi ir naudoja mokinių pažangos i3r pasiekimų vertinimo sistemą,
planuoja pažangą, bei pasiekimus ugdymo procese.

12.2. Tobulintinos mokyklos veiklos sritys:
12.2.1. Mokykla teikia kokybišką išsilavinimą ir tinkamai parengia mokinius tolesniam

mokymuisi gimnazijoje.
12.2.2. Mokytojai yra įvaldę įvairius vertinimo būdus, kuriuos naudoja kiekvieno mokinio

ugdymo(si) proceso bei daromos pažangos stebėjimui ir įvertinimui.
12.2.3. Esu patenkintas(-a) savo mokymosi rezultatais.
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12.2.4. Mokytojų man rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinius
darbus yra pelnyti.

12.2.5. Esu savarankiškas, moku bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais mokykloje.

____________________

PRITARTA

Mokyklos tarybos 2018 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 1 (protokolo  Nr. 2)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės 
mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Dokumento registracijos data ir numeris 2018-03-29 14:56 Nr. T1-56

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jonas Gudauskas Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-03-29 17:20

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-03-29 17:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas 2016-11-17 16:29 - 2018-11-17 16:29

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) T1-56 priedas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

iSign.lt ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2018-03-29 17:58 nuorašą suformavo Sistemos 
administratorius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




