
PRITARTA 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 31 d. sprendimu  

Nr. T1-88 

 

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS PRANO LIATUKO PRADINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDROS ŽINIOS 

               1. Įstaigos pristatymas: 

   1.1. Kvėdarnos pradinė mokykla-darželis įkurtas 1992 m. lapkričio 24 d., reorganizavus 

Kvėdarnos apylinkės vaikų darželį į pradinę mokyklą-darželį. 1992 – 1993 mokslo metais mokyklą 

baigė 184 mokiniai. Nebelikus ikimokyklinio ugdymo grupių 1999 m. mokykla reorganizuota į 

Kvėdarnos pradinę mokyklą. Nuo 2002 metų rusėjo 1 d. prie mokyklos buvo prijungti Drobūkščių 

pradinio ugdymo, Bokštų pradinio ugdymo ir Grimzdų pradinio ugdymo skyriai.  2005 m. rugsėjo 1 

d. Drobūkščių pradinio ugdymo skyrius įsikūrė naujose patalpose, renovavus Drobūkščių kultūros 

namus. Tais pačiais metais Bokštų pradinio ugdymo skyrius buvo uždarytas ir vaikai, lankę šį 

skyrių, papildė Drobūkščių, bei Kvėdarnos mokyklų klases. Grimzdų skyrius uždarytas 2008 m.   

   Nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. mokyklai buvo suteiktas generolo Prano Liatuko vardas. 

   Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėtas vykdyti visos darbo dienos trukmės ikimokyklinis 

ugdymas.  

   Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pradėtas vykdyti 4 valandų trukmės ikimokyklinis ugdymas 

Drobūkščių pradinio ugdymo skyriuje. 

   Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pradėtas vykdyti 4 valandų trukmės ikimokyklinis ugdymas 

bazinėje mokykloje. 

   Mokyklos pavadinimas: Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla. 

   Juridinio asmens kodas: 190325610. 

   Mokyklos buveinė –  Žalioji g. 8, Kvėdarna, LT–75342, Šilalės rajonas. 

   Mokyklos tipas – pradinė mokykla. 

   Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota programos. 

   Mokymo formos – grupinio mokymosi, įgyvendinama kasdieniniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, ir pavienio mokymosi forma, įgyvendinama individualiu, savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdais. 

1.2. Direktorius – Valdas Urniežius, 9 metai vadybinis darbo stažas, II vadybinė 

kategorija. 

1.3. Darbuotojų skaičius: 

Eil. Nr.  2015-01-01 2015-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 39 38 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 20 19 

 Iš jų:   

 vadovų 2 2 

 mokytojų pagrindinėse pareigose 15 15 

 mokytojų nepagrindinėse pareigose 3 2 

3. Atestuotų pedagogų skaičius:   

 Turinčio eksperto kvalifikacinę kategoriją 0 0 

 Turinčio mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 9 10 

 Turinčio vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 8 7 

 Turinčio mokytojo kvalifikacinę kategoriją 0 0 

 Neatestuotų mokytojų skaičius 2 2 
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II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

2. 2015 metais išsikelti tikslai:  

               2.1. Mokytojų metodinės veiklos stiprinimas; 

          2.2. Ugdymo kokybės užtikrinimas.  

  3. 2015 metais pagrindinės veiklos kryptys: 

               3.1. Suburti rajono pradinių klasių mokytojus į klubą, kurio pagrindinis tikslas būtų, 

dalijimasis geraja patirtim.  

       3.2. Užtikrinti ugdymo kokybę, gerinant mokinių mokymosi pasiekimus. 
 

III SKYRIUS 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

4. Mokytojų metodinės veiklos stiprinimas. 

               4.1. Įgyvendinant pirmą išsikeltą tikslą Kvėdarnos Prano Liatuko mokykla sukvietė rajono 

mokyklų atstovus – pradinių klasių mokytojus. Susitikime diskutuota kaip reikėtų skatinti pradinių 

klasių mokytojų metodinę veiklą. Diskusijose gimė idėja, įkurti pradinių klasių mokytojų klubą , 

kuriame iniciatyvūs mokytojai galėtų dalintis gerąja patirtimi, renginių idėjomis ir k. t. Šių metų 

gruodžio 29 d. šis klubas pradėjo savo veiklą, kurią koordinuoja Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko 

pradinė mokykla. Organizuota metodinė diena rajono pradinių klasių mokytojams. 

5. Ugdymo kokybės užtikrinimas 

               5.1. Įgyvendinant antrą tikslą ypatingas dėmesys buvo skirtas 4 klasių standartizuotų testų 

rezultatams. Rezultatai parodė, kad pagal mokyklų vietovę, skaitymo, rašymo, bei pasaulio 

pažinimo rezultatai žymiai lenkia šalies vidurkį. Taip pat skaitymo, rašymo, bei pasaulio pažinimo 

rezultatai parodė, kad šalies pradinių mokyklų  rezultatų vidurkis yra beveik toks pat kaip ir mūsų 

mokyklos. Blogesni rezultatai yra matematikoje, todėl šiam dalykui buvo skirta papildomai 

valandų. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas silpniau besimokantiems mokiniams, diferencijuojant 

užduotis. Iškeltas tikslas, kad visi mokiniai pasiektų patenkinamą ir aukštesnius lygius. 

               6. Besimokančių mokinių skaičius 

 

  

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

    Iš 

viso 

Iš jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

Gaunančių 

nemokamą 

maitinimą 
1-4 5-8 9-10 11-12 

2015-09-01 60 33 106 - - - 199 45 68 

2014-09-01 53 33 102 - - - 188 48 68 
 

               7. Mokinių pasiekimai 2015 m. respublikinėse olimpiadose ir konkursuose: 

               7.1. Šilalės r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų meninio skaitymo 

konkurse laureate tapo Rugilė Norbutaitė. 1-4 klasių mokinių rajoniniame meninio skaitymo 

konkurse laureate tapo Neda Rimkutė. Dalyvavome rajoniniame konkurse „Šviesoforas“.  2014-

2015 m. m. Šilalės rajono mokinių olimpinio festivalio 4 ir žemesnių klasių trikovės varžybose 

mergaičių komanda iškovojo III vietą, berniukų komanda iškovojo II vietą. Mokyklos jaunieji 

dainininkai dalyvavo rajoniniame konkurse „Tramtatulis“, Žadeikių pagrindinės mokyklos 

organizuotame respublikiniame folkloro festivalyje „Molinė asla“. Pirmų klasių mokiniai su 

mokytoja dalyvauja prevencinėje programoje „Įveikime kartu“ , ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų 

grupės vaikai dalyvauja prevencinėje programoje „Zipio draugai“. Vykdėme organizacijos 

„Gelbėkit vaikus“ organizuotą solidarumo bėgimą. Mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja 

edukaciniuose konkursuose „Olimpis“. Dalyvavome rajoniniame konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“, konkurse anglų kalba „Sing a song“ mokyklos dainininkai tapo laureatais.  

               8. Vadybiniai veiksmai 2014 metais lėmę teigiamų pokyčių veiklos srityse: 

 8.1. mokyklos kultūra; 

8.2. ugdymas ir mokymasis; 
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              8.3. pasiekimams gerinti 2015 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas pamokos kokybės 

užtikrinimui. Mokykloje buvo suaktyvinta metodinė veikla, kurios tikslas dalintis geraja patirtimi, 

ko pasekoje buvo organizuota metodinė diena rajono mokytojams; 

              8.4. pagalba mokiniui, nes standartizuoti testai parodė, kad ne visi 4 klasių mokiniai 

pasiekia patenkinamą lygmenį. Siekiant geresnių rezultatų skirta papildomai valandų mokinių 

konsultacijoms. Taip pat silpniau besimokančių mokinių tėvams rekomenduota pasinaudoti 

pailgintos darbo dienos grupės paslaugomis, kur mokiniai, padedami mokytojų, ruošia namų 

darbus, užsiima kita edukacine veikla. 

8.5. strateginis valdymas. 

              9. Partnerystė su šalies ir užsienio partneriais. 

              9.1. Bendradarbiavimas vyksta su Šilalės viešosios bibliotekos Kvėdarnos filialu, 

Kvėdarnos seniūnija, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės meno mokykla. 

Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Rietavo urėdija. Rietavo urėdija kuruoja Jaunųjų miško 

bičiulių būrelį ,,Pelėdžiukas“. Bendradarbiaujame su Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriumi, 

vykdomi bendri projektai. 

10. Vykdytos programos, projektai. 

               10.1. Mokykla vykdo tarptautines  prevencines programas ,,Zipio draugai“ ir „Įveikiame 

kartu“, kurių tikslas – padėti 5–9 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

               10.2. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektas „Mes – už sveiką vaikystę“, gauta 200,00 eurų, projektas „Mama, tėtis ir aš“, gauta 

150,00 eurų. Mokinių socializacijos programai „Vasaros pažinimo akademija“, gauta 300,00 eurų. 
 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

11. Pedagoginiai darbuotojai ir jų darbo užmokestis 
 

  Eurai 

1.  Mokytojų vidutinis pedagoginių valandų skaičius per savaitę (išskyrus vadovus ir 

pagalbos specialistus 2015-09-01 duomenimis): 
X 

 dirbančių pagrindinėse pareigose 19 

 nepagrindinėse pareigose 4,77 

2.  Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2015 metų bruto darbo užmokestis:  

 vadovų 781 

 mokytojų 194 

 vyresniųjų mokytojų 479 

 mokytojų metodininkų 665 

 mokytojų ekspertų  

 pagalbos specialistų 536 

 aptarnaujančio personalo 253 
 

12. Finansiniai rodikliai 
 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Lt/tūkst. eur) 

2014 m. 2015 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos   367,7 123,7 

Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)  31,9 9,1 

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos)  - - 

Mokinio krepšelio vykdymo programa  683,7 199,1 

Valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa 20,9 12,2 

Europos Sąjungos paramos lėšos ES   

Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas, vaikų socializacijos 1,2 0,7 
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programa ir kt. programos 

Valstybės biudžeto privatizavimo fondo tikslinė dotacija  - - 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM) 2,2 0,9 

Pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo grupėje 34,9 12,2 

Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (nemokamas maitinimas) 43,6 12,2 
 

13. Mokyklos biudžeto rodikliai 
 

  Eurai 

1. 2015 m. priklausančios lėšos pagal krepšelio metodiką 172,8 

2. Savivaldybės 2014 metais skirta moksleivio krepšelio lėšų 199,1 

3. Vieno mokinio išlaikymas mokykloje (2015-09-01 mokinių skaičius) 193 mok 1031,61 

4. Skirta lėšų:  

 mokymo priemonėms: - 

 Iš jų baldams - 

 vadovėliams 4,4 

 kvalifikacijos kėlimui 0,6 

 mokinių pažintinei veiklai 0,4 

 Informacinėms ir komunikacinėms technologijoms 1,1 

 mokykliniams baldams  

5. 2015 metais savivaldybės ugdymo aplinkai skirtos lėšos 123,7 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 

14. Stipriausios mokyklos veiklos sritys: 

14.1. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Tėvai yra daugelio mokyklos renginių 

(Kaziuko mugė, sporto šventės „Aš, Mama ir Tėtis“, Mamos diena), dalyviai ir iniciatoriai; 

14.2. Geri 4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai, ženkliai lenkiantys šalies kaimo 

mokyklų vidurkį; 

14.3. Bendri projektai su Šilalės meno mokykla, Rietavo urėdija; 

14.4. Dirba kvalifikuoti pedagogai; 

14.5. Mokykla renovuota, sukurtos puikios darbo sąlygos; 

14.6. Mokyklos bendruomenė naudoja elektroninį dienyną „Tamo“, juo naudojasi 89 proc. 

mokykloje besimokančių mokinių tėvų, todėl teikiama operatyvi informacija tėvams; 

14.7. Ugdymo procese naudojamos IKT, kiekvienoje mokytojas klasėje turi kompiuterizuotą 

darbo vietą su multimedija; 

15. Tobulintinos mokyklos veiklos sritys: 

15.1. Kompiuterių atnaujinimas bibliotekoje – skaitykloje. 

               15.2. Patalpų trūkumas (aktų salė ir valgykla vienoje patalpoje, maža biblioteka–skaitykla, 

mažas logopedės kabinetas). 

15.3. Mokykla neturi geltonojo mokyklinio autobusiuko. 

 

_______________________ 


