
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 
DĖL JURBARKO „ĄŽUOLIUKO" MOKYKLOS IR MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T2-324 
Jurbarkas 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 
punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo", 252, 253 punktais, Jurbarko rajono 
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti Jurbarko „Ąžuoliuko" mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015-2016 mokslo metų 
veiklos ataskaitai (pridedama). 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 



PRITARTA 
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 
2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-324 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO" MOKYKLOS IR MOKYKLOS DIREKTORIAUS 
2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2016-11-10 
Jurbarkas 

Mokyklos direktorė - Nijolė Giedrutė Blažaitienė. 
Mokyklos tarybos pirmininkė - Viktorija Danisevičienė, tėvų atstovė. 
Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas. 
Kitos mokyklos veiklos rūšys - ikimokyklinis ugdymas, ikimokyklinis specialusis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, priešmokyklinis 

specialusis ugdymas, pradinis specialusis ugdymas. 

Informacija apie mokyklos ir mokyklos direktoriaus veiklą: 

Informacija apie 
mokyklos direktorių 
ir jo veiklą 

Vadybinio darbo stažas (metų 
skaičius) 

35 Informacija apie 
mokyklos direktorių 
ir jo veiklą Vadovavimo mokyklai pradžia 

(metai) 
1981 m. 

Informacija apie 
mokyklos direktorių 
ir jo veiklą 

Turima kvalifikacinė kategorija 
ir jos gavimo metai 

Antroji vadybos, 1996 m. 

Informacija apie 
mokyklos direktorių 
ir jo veiklą 

2015-2016 mokslo metais 
sutelktos komandos (darbo 
grupės) įstaigos strateginiam 
planui (metinėms švietimo 
veikloms ar (ir) kitoms 
programoms) rengti bei 
įgyvendinti 

Inicijavau komandų sutelkimą mokyklos Strateginiam veiklos planui 2016-2018 metams parengti 
(mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T-92), mokyklos Strateginio plano 
įgyvendinimo priežiūrai (mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas. Nr. T-129) bei 
2015-2016 mokslo metų mokyklos Veiklos planui parengti (mokyklos direktoriaus 2015 m. 
gegužės 14 d. įsakymas Nr. T-50). 

Informacija apie 
mokyklos direktorių 
ir jo veiklą 

2015-2016 mokslo metų 
veikla, susijusi su darbuotojų 

Inicijavau ir dalyvavau mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų parengime: „Mokyklos 
struktūra" (mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T-81), „Etikos kodeksas" 



funkcijų reglamentavimu, 
darbuotojų ir mokinių saugumo 
bei lygių galimybių įstaigoje 
užtikrinimu 

(mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T-90), „Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programa 2015-2016 m. m." (mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas 
Nr. T-91), „Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas" (mokyklos direktoriaus 2015 
m. birželio 17 d. įsakymas T-65), „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas" (mokyklos 
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymas Nr. T-78), „Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas" 
(mokyklos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T-5). 
Vadovaudamasi Jurbarko PPT specialistų vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis bei siekdama 
užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių saugumą, nuo 2016 m. sausio 20 d. 
įsteigiau mokytojo padėjėjo etatą. 
Inicijavau naujai atvykusių į mokyklą vaikų adaptacijos tyrimą ir rezultatų pristatymą mokyklos 
bendruomenei. 

2015-2016 mokslo metų 
veikla, susijusi su turto ir lėšų 
administravimu bei valdymu 

Mokykloje sudariau ir dalyvavau darbo grupėse: „Vykdomų programų sąmatoms ruošti" 
(mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T-93), „Dėl inventorizacijos komisijos 
sudarymo ir inventorizacijos atlikimo" (mokyklos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 
T-103), „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo" (mokyklos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. 
įsakymas Nr. T-59). 
Mokyklos gaunamos lėšos derinamos su Mokyklos taryba (2015 m. rugsėjo 29 d. protokolas Nr. B-
6, 2015 m. gruodžio 15 d. protokolas Nr. B-7, 2016 m. kovo 16 d. protokolas Nr. B-3, 2016 m. 
gegužės 25 d. protokolas Nr. B-4). Lėšos panaudotos tikslingai. Parengta informacija apie 2015 m. 
lėšų panaudojimą ir pateikta mokyklos bendruomenei. 

Kvalifikacijos tobulinimas 
2015-2016 mokslo metais 

Dalyvaudama kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, konferencijose (iš viso 62 vai.) sistemingai 
tobulinau kvalifikaciją. 
2016 m. balandžio 28-29 dienomis organizavau tarptautinę teorinę - praktinę konferenciją 
„Ugdymo kokybės link, veiklos formų bei metodų įvairovė ugdant aktyvų ir sveiką vaiką". 
Skaičiau pranešimą „Mokykimės būti laimingi". 

Vadovo numatomos tobulinti 
veiklos ir kompetencijos 2016-
2017 mokslo metais 

Tobulinsiu bendravimo ir bendradarbiavimo su 
prevencija, skatinsiu šioje srityje tobulėti ir įstaigo 
Studijuosiu naujos redakcijos Darbo kodeksą ir jį 

tėvais formas ir metodus, susijusius su patyčių 
s pedagogus. 
aikysiu organizuodama mokyklos veiklą. 

Žmogiškieji ištekliai 
ir socialinė aplinka 
(pagal rugsėjo 1 d. 
statistiką) 

Rodiklis: 2015 m. 2016 m. Žmogiškieji ištekliai 
ir socialinė aplinka 
(pagal rugsėjo 1 d. 
statistiką) 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų 
skaičius 

30 (29) 30 (28,72) 
Žmogiškieji ištekliai 
ir socialinė aplinka 
(pagal rugsėjo 1 d. 
statistiką) Aptarnaujančio personalo ir 

etatų skaičius 
25 (24,25) 25 (24,25) 

Žmogiškieji ištekliai 
ir socialinė aplinka 
(pagal rugsėjo 1 d. 
statistiką) 

Mokinių skaičius 16 14 



Ikimokyklinukų skaičius 158 148 
Priešmokyklinukų skaičius 40 50 
Bendras ugdomų ir mokomų 
asmenų skaičius 

214 212 

Pavežamų asmenų skaičius ir 
procentas nuo visų mokinių ir 
priešmokyklinukų skaičiaus 
Nemokamai maitinamų 
asmenų skaičius ir procentas 
nuo visų mokinių ir 
priešmokyklinukų skaičiaus 

14(20%) 15 (23,44%) 

Mokyklos veiklos 
planavimas, 
įgyvendinimas ir 
tobulinimas 

Mokyklos strateginis planas Parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus 201 5 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. T-129. Mokyklos veiklos 
planavimas, 
įgyvendinimas ir 
tobulinimas 

Mokyklos metinis veiklos 
planas 

Parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus 2015 metų rugpjučio 31d. įsakymu Nr. T-77. 
Mokyklos veiklos 
planavimas, 
įgyvendinimas ir 
tobulinimas 2015-2016 mokslo metų 

mokyklos pagrindiniai veiklos 
tikslai 

1. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant ugdomųjų veiklų metodiką. 
2. Kurti sąlygas, padedančias vaikui (mokiniui) tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, 
socialinius, pažintinius poreikius. 
3. Puoselėti sveiką gyvenseną ekologinės kultūros pagrindu. 

Mokyklos veiklos 
planavimas, 
įgyvendinimas ir 
tobulinimas 

2015-2016 mokslo metų 
mokyklos pagrindinių veiklos 
tikslų įgyvendinimas 

1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginiai įgalino ugdomųjų veiklų metodikos tobulinimą. 
(Seminaras „Dalinamės patirtimi: kaip pasinaudoti programų „eTwinning" ir „Nordplus Junior" 
galimybėmis.) 
2. Bendradarbiaudami su tėvais integravome į ugdymo procesą renginius, skirtus Europos kalbų 
dienai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Knygnešio dienai, kasmetinei K. Donelaičio kūrybos 
savaitei, Jurginėms. Buvo vykdoma tradicinė etnoansamblio „Giliukas" veikla. 
3. Įgyvendintas sveikatinimo projektas „Mokykimės būti laimingi". Pravesti renginiai, susiję su S. 
Kneipo sveikatinimo metodika: „Vanduo - gyvybės, sveikatos ir džiaugsmo šaltinis", „Augalų 
Žavadienis". Pravestas seminaras „S. Kneipo procedūros vaikams. Praktiniai mokymai". 

Mokyklos veiklos 
planavimas, 
įgyvendinimas ir 
tobulinimas 

2016-2017 mokslo metų (arba 
2017 metų) mokyklos 
pagrindiniai veiklos tikslai ir jų 
įgyvendinimo (veiklos 
tobulinimo) perspektyvos 

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą. 
2. Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką. 
3. Puoselėti meninį-etnokultūrinį ugdymą. 
1. Sieksime kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tobulinant pedagogų IKI 
kompetencijas. Bendradarbiaudami su vykdomų projektų šalimis-partnerėmis dalinsimės gerąji 
darbo patirtimi. 



2. Vadovaudamiesi S. Kneipo sveikatinimo metodika ir projektinės veiklos išvadomis sukursim* 
Vaiko sveikatos pasą, Sveiko maisto receptų knygą, įruošime Sveikatingumo taką. 
3. Organizuosime ir pravesime respublikinį seminarą „Iš tautosakos skrynelės", akcentuodamit 
tautiškumo ir tarptautiškumo dermę. Bendradarbaujant su tėvais tradiciškai tęsime etnoansamblio 
„Giliukas" veiklą bei projekto „Kalba kalbelė prakilni" veiklas, susijusias su gimtosios kalbos, 
kaip tautos vertybės, išsaugojimu. 

Formalusis ir 
neformalusis 
švietimas bei 
projektinė veikla 

2015-2016 mokslo metų 
ugdymo plano suderinimas ir 
patvirtinimas 

Planui pritarta Jurbarko r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu 
ŠS 6-248. 2015-2016 m. m. ugdymo planas patvirtintas mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 
31 d. įsakymu Nr. T-73. 

Formalusis ir 
neformalusis 
švietimas bei 
projektinė veikla 2015-2016 mokslo metų 

bendrojo ugdymo planų 
įgyvendinimas, problemos, 
sėkmės ir pokyčiai 
(palyginimas su 2014-2015 
mokslo metais) 

2014—2015 m. m. (55) ir 2015-2016 m. m (40) priešmokyklinio amžiaus vaikų išlavėjimo lygis 
atitiko priešmokyklinio ugdymo(si) standartus. 
2014—2015 m. m. specialiojoje lavinamojoje klasėje buvo 15 mokinių. Jie visi buvo prilyginti 
aukštesnei klasei. 
2015-2016 m. m. specialiojoje lavinamojoje klasėje mokėsi 16 mokinių: 12 mokinių prilyginta 
aukštesnei klasei, 4 buvo ugdomi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas (mokslo metų 
pabaigoje iš mokyklos išvyko). 2015-2016 m. m. bendrieji ugdymo planai įgyvendinti. 
Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai įgijo žinių ir gebėjimų, numatytų individualizuotose 
programose, didėjo jų savarankiškumas ir gebėjimas dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

Formalusis ir 
neformalusis 
švietimas bei 
projektinė veikla 

2016 m. pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo ir 
brandos egzaminų rezultatai 
bei palyginimas su 
savivaldybės ir šalies 
rezultatais (vidurkiais) 

Formalusis ir 
neformalusis 
švietimas bei 
projektinė veikla 

Mokyklos dalyvavimas 
tyrimuose, projektuose ir 
programose, gautų įvertinimų 
analizė bei rezultatų gerinimo 
darbai 

Jurbarko „Ąžuoliuko" mokykla - gamtosauginė mokykla, vykdanti gamtosauginių mokyklų 
programą. Apdovanota tarptautiniu gamtosauginių mokyklų sertifikatu bei Žaliąja vėliava už 
pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės 
aplinkosauginio vaidmens stiprinimą. Vykdoma tarptautinė ErazmusH- programa bei prevencinės 
programos: „Antras žingsnis", „Zipio draugai". 
Laimėtas Nordplus Junior projektas „Vaikų sveikatos gerinimas integruojant S. Kneipo filosofijos 
5 elementus: vandenį, judėjimą, vaistažoles, emocijas, sveiką mitybą, kurį finansavo Švedijos 

Ministrų taryba. Projekto partnerės: Latvija, Estija, Suomija, Danija, Islandija, Lietuva. Pirmas 
projekto partnerių susitikimas įvyko 2016 m. rugsėjo mėnesį „Ąžuoliuko" mokykloje. 
Tarptautiniai eTwinning projektai: „Gėlė vaiko delne", „Knygų šalyje" - apdovanoti 



Nacionaliniais eTwinning kokybės ženkleliais. Parengtas ir sėkmingai vykdomas Jurbarko r. 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas 
„Sportas, juokas, sveikata". 
Dalyvauta respublikiniame konkurse „Dainų dainelė 2016" (respublikiniame ture). 
Atlikome tyrimus: „Vaikų adaptacija", „Saugus ir sveikas vaikas", „Vaiko brandumas mokyklai". 
Projektinės veiklos bei atliktų tyrimų rezultatai buvo netradiciškai ir kūrybiškai integruoti į vaikų 
ugdymo procesą. 

Mokinių (ugdytinių) 
mokymo (si) ir ugdymo(si) 
pasiekimų pažangos stebėsena 

Parengta „Ikimokyklinio ugdymo programa". Pritarta Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2016 m. 
kovo 31d. sprendimu Nr. T2-90. 
Parengti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo (18 priedų) bei 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo (9 priedai) aprašai. Patvirtinta 
mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. T-71. Vaikų pasiekimų pažanga, 
dinamika aptariama Mokyklos tarybos posėdžiuose (2016 m. birželio 15 d. protokolas Nr. B-5), 
Mokytojų tarybos posėdžiuose (2016 m. balandžio 1 d. protokolas Nr. C-l; 2016 m. birželio 15 d. 
protokolas Nr. C-2) analizuojant klausimus dėl vaikų pažangos ir pasiekimų įvertinimo, dėl vaikų 
brandumo mokyklai. Apie vaikų pažangą tėvus informavome paskaitos „Vaiko pasiekimai ir 
pažangos vertinimas" metu. Specialioje lavinamojoje klasėje vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai 
sutrikusio intelekto mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami ideografiniu principu, t.y. įvertinamas 
mokinio raidos pokytis, išsiugdytų gebėjimų lygis. 

2015-2016 ir 2016-2017 
mokslo metų neformaliojo 
švietimo organizavimas 

2015-2016 m. m. vyko dramos, šokių, anglų kalbos, folkloro, lėlių, šešėlių teatro veikla, dailės 
terapija neįgaliesiems, Kyokuchin karate, šachmatų, Jaunųjų miško bičiulių (JMB) veikla. 2016-
2017 m. m. vyksta visų minėtų būrelių veikla, išskyrus Kyokuchin karate. Šiais mokslo metais 
būrelius lanko 30 % ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

Patyčių ir smurto 
prevencija 
mokykloje 
2015-2016 mokslo 
metais 

Vaiko gerovės komisija sudaryta 2014 m. vasario 4 d. ir patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. T-17 (vadovaujantis LR 
ŠMM 2011-04-11 įsakymu Nr. V- 579). Prevencijos klausimais įvyko 3 Vaiko geroves komisijos posėdžiai. 
Prevenciniai užsiėmimai integruojami į ugdymo programų turinį (į ugdymo veiklas). Vyko apskrito stalo diskusija „Vaikai, turintys 
elgesio ir emocijų sutrikimų", paminėta tarptautinė Tolerancijos diena, siekiant neišskirti, o priimti „kitokį vaiką", „Autizmo 
supratimo diena". Įstaiga įsijungė į Lietuvoje vykdomą projektą - akciją „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ-2016". Gauta „Vaikų 
linijos" padėka. 
Nuolat vykdoma smurto prevencijos programa „Antras žingsnis", tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai". 

Korupcijos 
prevencija 

Pravesti pokalbiai: „Galvok apie ateitį, būk atsakingas", „Gerbdamas kitus, ieškau tikrųjų vertybių", „Kas yra nelegalu ir kodėl?". 
Organizuota plakatų paroda „Korupcijos aštuonkojis" bei antikorupcinė savaitė. Minėti renginiai buvo integruoti į ugdančiąją veiklą. 



mokykloje 2015-
2016 mokslo metais 
Mokyklos veiklos 
j si vertinimas ir 
vertinimas 

Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimas ir gautų duomenų 
naudojimas veiklai tobulinti 

Išorinis mokyklos vertinimas ir 
gautų duomenų naudojimas 
veiklai tobulinti 

Mokyklos įsivertinimas vyko vadovaujantis Kalendoriniu įstaigos įsivertinimo planu. 
Atliktas srities „Pasiekimai" įsivertinimas. Stipriosios veiklos sritys: mokykla pakankamai 
aprūpinta šiuolaikiškomis mokymo ir mokymosi priemonėmis, ugdymo turinys pritaikomas 
mokiniui pagal jo individualius ugdymosi poreikius bei galimybes. Specialistų pagalba mokiniui 
įvairiapusiška ir teikiama laiku. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai panaudoti 
numatant mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, planuojant mokyklos metinę veiklą, vykdant 
ugdomojo proceso priežiūrą. 
Atsižvelgiant į tobulintinas veiklos sritis, t.y. ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai", 
saugaus eismo įgūdžių ugdymas - numatytos priemonės 2016-2017 m. m. mokyklos veiklos plane. 
Išorinis vertinimas nevyko. 

Bendruomeniškumas 
ir 
bendradarbiavimas 

Mokyklos partneriai 

Bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 
socialiniais partneriais formos 

Jurbarko ŠC, Jurbarko PPT, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko Vinco Grybo 
memorialinis muziejus, Jurbarko miškų urėdija, Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka, 
Tauragės reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė", Jurbarko pagrindinės mokyklos, vykdomų 
europinių projektų partneriai (Estijos, Latvijos, Suomijos, Islandijos, Danijos, Bulgarijos, 
Graikijos, Austrijos ugdymo įstaigos). 
Tėvų dalyvavimas mokyklos savivaldoje, visuotiniai ir grupių tėvų susirinkimai, pagalbos 
mokiniui specialistų metodinės valandėlės ir individualios konsultacijos, paskaitos tėvams, 
projektiniai renginiai, seminarai, edukaciniai renginiai, tėvų iniciatyva vedamos atviros veiklos, 
,Atvirų durų" dienos, akcijos, edukacinės išvykos, parodos. 

Mokyklos 
iniciatyvos 

bendruomenės 2015-2016 mokslo metai - mokyklų bendruomenių metai. Gauta Švietimo ir mokslo ministerijos 
padėka už aktyvumą kuriant bendradarbiaujančią švietimo įstaigą, buriant tvirtą bendruomenę. 
Bendruomenės iniciatyva organizuota Rudens gėrybių paroda, derliaus šventė „Rudenėlis taką 
mina", „ENO pasaulinė medžio sodinimo diena", sukurtas Gamtosauginis tentas, vykdoma 
tarptautinė projektinė veikla, akcijos, edukacinės išvykos, renginiai, konkursai, adventinė popietė 
„Uždekime nykštuko žibintą, pasidalinkime savo šiluma". Aktyvių tėvų klubas „Boružėlė". 

Finansinė mokyklos 
situacija (visos 
sumos nurodytos 
tūkst. eurų su vienu 
skaičiumi po 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos 

Rodiklis: 2015 m. 
Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai paskirtomis lėšomis) 209,1 
Papildomai mokyklai skirtos mokinio krepšelio lėšos (t.y. lėšos, kurios viršija 93 
procentus lėšų, privalomų skirti pagal metodiką) 
3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos mokinio krepšelio lėšos ir 109,5 

2016 m. 
223,2 

113,6 



kablelio) 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

Įstaigos 
pajamos už 
teikiamas 
paslaugas 
Finansinės 
veiklos 
tikrinimai 

procentas nuo visų metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 
Per metus papildomai skirtos mokinio krepšelio lėšos 
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui 
įsigyti ir remontuoti) 
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų 
savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 

skirti 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti 
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti (į sąmatą 
įtraukta pagal atskirą administracijos direktoriaus įsakymą) 
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 
3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir 
procentas nuo visų metams skirtų savivaldybės biudžeto lėšų 

52,44% 

286,0 

254,6 
89% 
10,6 

10,0 

200,4 
75.7% 

2016 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant su 2015 m. gautomis 
savivaldybės biudžeto lėšomis 
Kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31d. 
Prognozuojamas kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31d. 
Planuotos gauti pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 
Planuotos gauti pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2015 m. 
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 
Tikrinimų vykdymas (taip, ne) 
Tikrinimų metu 
nustatytos tobulintinos 
finansinės veiklos 
sritys ir atlikti darbai 
gerinant finansinę 
veiklą 

50,90% 

332,1 

314,8 
94,79% 

58,8 

23,8 

0,3 
236,5 

69,78% 

Mokyklos 
problemos ir jų 
sprendimas 

2015 m. mokyklos veiklos ataskaitoje 
nurodytų problemų (iš)sprendimas 

Atlikti remonto darbai 3 grupėse, įrengti logopedo ir psichologo kabinetai, atnaujinti 2 
administracijos darbuotojų kabinetai, dalinai atnaujintos virtuvės patalpos ir kita. 

Esamos mokyklos 
sprendimas 

problemos ir jų Neatlikti remonto darbai vienoje grupėje ir dviejose laiptinėse. Reikalingi įstaigos išorės 
remonto darbai (1 korpuso stogo remontas, šoninių sienų apšiltinimas), neatnaujinti įstaigos 
kiemo takai, nebaigti mokyklos teritorijos aptvėrimo darbai. 



Nevisiškai užtikrintas higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 7 punktas („Grupėje, 
kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai turi būti ne mažiau kaip 2 darbuotojai"). 

Galimos (tikėtinos) mokyklos 
problemos ir jų sprendimas 

2015-2016 mokslo 
metų ataskaitos 
aptarimas įstaigos 
savivaldos 
institucijose 

Visuotiniame tėvų susirinkime - 2016 m. lapkričio 9 d. 
Mokyklos darbuotojų ir Mokyklos tarybos susirinkimuose - 2016 m. lapkričio 10 d. 

Papildoma 
informacija apie 
mokyklą 

Informacijos apie mokyklos veiklą 
sklaida 

Mokyklos internetiniame puslapyje www.azuoliukas.com, internetiniuose tinklalapiuose: 
www.ikimokyklinis.lt,www.etwinning.lt, respublikinėje, rajoninėje, Europos šalių, su 
kuriomis bendraujame, spaudoje. 

Papildoma 
informacija apie 
mokyklą 

Kita informacija Įruoštos naujos edukacinės erdvės grupėse ir lauke ugdytinių žaidimams ir sportui, 
atnaujintas vaistažolių auginimo ir stebėjimo kiemelis. Įsigytas gamybinis virtuvės 
inventorius ir kita. 

Mokyklos direktorė ę ^ y V ^ C t f N i j o l ė Giedrutė Blažaitienė 
(parašas) (vardas, pavardė) 

http://www.azuoliukas.com
http://www.etwinning.lt

