JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS IR JOS DIREKTORIAUS
2015–2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T2-326
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 r. Jurbarkų darželio-mokyklos ir jos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų
veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-326
JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO- MOKYKLOS IR JOS DIREKTORIAUS
2015–2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2016-10-24
Jurbarkai
Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos (toliau – mokykla) direktorė – Virginija Samajauskienė.
Mokyklos tarybos pirmininkė – Aušra Ališauskienė.
Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – pradinis ugdymas.
Kitos mokyklos veiklos rūšys – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
Informacija apie mokyklos ir mokyklos direktoriaus veiklą:
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius)
Vadovavimo mokyklai pradžia (metai)
Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai
2015–2016 mokslo metais sutelktos komandos (darbo grupės)
įstaigos strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir)
kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti

28
2007 m.
III vadybinė kategorija, 2000 m., atitiktis 2015 m.
Inicijavau darbo grupes ugdymo plano 2015–2017 m.
m. (direktoriaus įsakymas 2015-05-18 Nr. V-40),
metinei veiklos programai (direktoriaus įsakymas 201506-23 Nr. V-49), ikimokyklinei programai (direktoriaus
įsakymas 2015-05-29 Nr. V-42) parengti ir pristatyti
bendruomenei.
2015–2016 mokslo metų veikla, susijusi su darbuotojų 1. Inicijavau Jurbarkų darželio-mokyklos profesinės
funkcijų reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei rizikos vertinimą.
lygių galimybių įstaigoje užtikrinimu
2. Inicijavau ,,Mokinių ir darželio ugdytinių lygių
galimybių ir saugumo užtikrinimo priemonių plano“
parengimą ir patvirtinau (direktoriaus įsakymas 201504-27 Nr. V-27).
3. Organizuojamas mokinių pavėžėjimas (pavežami 9
mokiniai).

Žmogiškieji ištekliai
ir socialinė aplinka
(pagal rugsėjo 1 d.

2015–2016 mokslo metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 1. Sudariau inventorizacijos komisiją (2015-11-16 Nr.
administravimu bei valdymu
V-111).
2. Inicijavau ,,Atsargų apskaitos tvarkos aprašo“
parengimą ir patvirtinau (direktoriaus įsakymas 201603-20 Nr. V-37).
3. Parengiau įsakymą ,,Dėl mokyklos pareigybių
skaičiaus ir etatų sąrašų tvirtinimo“ (direktoriaus
įsakymas 2016-01-04 Nr. P – 4).
4. Sistemintgai vykdau MK, SB, spec. lėšų, 2%
gyventojų pajamų mokesčio tikslingo panaudojimo
priežiūrą ir rengiu ataskaitas mokyklos bendruomenei
apie lėšų panaudojimą (aptarta Mokyklos taryboje,
posėdžio protokolas 2015 m. vasario 3 d. MT-1).
Kvalifikacijos tobulinimas 2015–2016 mokslo metais
1. Konferencija ,,Sveikos gyvensenos ugdymo patirtis
darželiuose įgyvendinant S. Kneipo sveikatinimo
metodikos idėjas“ (2015-10-20).
2. Edukacinė išvyka-seminaras ,,Moderni švietimo
įstaiga. Organizacijos kultūra–mokyklos įvaizdžio
dalis‘‘.
3. ,,Dokumentų rengimo, spausdinimo taisyklių
taikymas mokyklos vadovo, mokytojo, klasės vadovo
darbe“ (2015-03-16).
4. Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos“ (2015-02-10)
5. Seminaras ,,Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo
inicijuojant inovatyvius krašto kultūros vertybių
puoselėjimo pokyčius“ (2016-04-22).
Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 2016– Mokyklos turto ir lėšų valdymo (inicijuoti mokyklos
2017 mokslo metais
aprūpinimą papildomais finansiniais ir materialiniais
ištekliais; valdyti ir administruoti mokyklos turtą ir
lėšas, viešieji pirkimai).
Naujasis darbo kodeksas.
Rodiklis:
2015 m.
2016 m.
Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius
24 (27,25)
24 (27,04)
Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius
27 (24)
27(24)

statistiką)

Mokinių skaičius
64
62
Ikimokyklinukų skaičius
79
85
Priešmokyklinukų skaičius
27
16
Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius
170
163
Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių ir
3 (3,3 %)
9 (11,54 %)
priešmokyklinukų skaičiaus
Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų
30 (33 %)
18 (23%)
mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus
Mokyklos strateginis planas
2014–2018 metų strateginis planas parengtas ir patvirtintas
direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-31.
Mokyklos metinis veiklos planas
Parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. V-106.
2015–2016 mokslo metų mokyklos pagrindiniai 1. Parengti naują mokyklos bendruomenės sveikatos ugdymo
veiklos tikslai
programą ,,Aukime sveiki“ ir ją integruoti į ugdymo turinį visose
vaikų amžiaus pakopose. Rengti ir įgyvendinti ilgalaikius ir
trumpalaikius sveikatos saugojimo prevencinius projektus įtraukiant
ugdytinių šeimų narius į sveikatinimo veiklos uždavinių
įgyvendinimą.
2. Organizuoti ugdymą skatinant aktyvų vaikų mokymąsi, siekiant
pažangos, sėkmės, atsižvelgiant į jų individualumą. Gerinti ugdymo
kokybę tobulinant mokinių vertinimą ir įsivertinimą, ugdant
savarankiško darbo įgūdžius, skatinant kūrybiškumą.
2015–2016 mokslo metų mokyklos pagrindinių Parengta mokyklos bendruomenės sveikatos ugdymo programa
veiklos tikslų įgyvendinimas
,,Aukime sveiki“ ir patvirtinta direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V-59.
Organizuotas Jurbarko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų pedagogams seminaras ,,Judėjimas – džiaugsmas ir
sveikata“.
Dalyvauta projektų, finansuojamų Jurbarko rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosioms programos lėšoms,
konkurse. Parengtas projektas ,,Judėsime, sportuosime – sveiki,
laimingi augsime‘‘ ir gautas finansavimas (400 Eur).
Klasėse bei grupėse buvo rengiami ir įgyvendinami trumpalaikiai ir
visus mokslo metus besitęsiantys projektai, skirti sveikos gyvensenos,

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

Formalusis ir
neformalusis
švietimas bei
projektinė veikla

2015–2016 mokslo metų
suderinimas ir patvirtinimas

ugdymo

plano

2015–2016 mokslo metų bendrojo ugdymo planų
įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir pokyčiai
(palyginimas su 2014–2015 mokslo metais)

aplinkos saugojimo įgūdžių ugdymui.
Gerinti ugdymo kokybę tobulinant mokinių vertinimą ir įsivertinimą,
ugdant savarankiško darbo įgūdžius, skatinant kūrybiškumą –
ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skirtas mokinių
mokymosi motyvacijos stiprinimui ir kompetencijų ugdymui,
pamokos kokybės gerinimui, mokytojų bendradarbiavimui ir
tobulėjimui. Stengtasi maksimaliai tenkinti kiekvieno mokinio
poreikius, lavinti individualius gebėjimus. Pradinių klasių mokytoja
Rita Bartkaitienė su kolegėmis organizavo seminarą Jurbarko r.,
Šakių r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogams ,,Sėkmingo
darbo patirties sklaida: metodų, priemonių ir būdų naujovės ugdant
pradinukus“.
2016–2017 mokslo metais tęsiami praėjusių mokslo metų darbai ir
susitelkiama šių tikslų įgyvendinimui:
1. Tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
2. Tikslas – gerinti ugdomo(-si) kokybę.
3. Tikslas – siekti mokyklos bendruomenės profesionalumo,
kūrybiškumo, iniciatyvumo.
Kursime saugią ir sveiką aplinką lauke, grupėse, klasėse bei kitose
patalpose. Sieksime kokybiško ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programų įgyvendinimo. Kelsime pedagogų
kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose. Dalyvausime gerosios darbo patirties sklaidoje,
įvairiuose projektuose, akcijose. Informuosime visuomenę apie
įstaigos veiklą per internetinę aplinką ir žiniasklaidą. Plėsime
informacinių technologijų panaudojimo galimybes.
Suderintas su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriumi (Švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymas Nr. ŠS6-247), Mokyklos taryba (2015 m. birželio 19 d.
posėdžio protokolas Nr. MT - 3) ir patvirtintas direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-60.
2014–2015 m. m. ir 2015–2016 m. m. visi mokiniai sėkmingai baigė
pradinio ugdymo programą bei įgijo pradinį išsilavinimą (2015 m. –
12 mokinių, ir 2016 m. – 13 mokinių, iš jų du mokėsi pagal

pritaikytas bendrąsias programas. Paliktų kartoti kurso programą
mokinių nėra.
2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai bei
palyginimas su savivaldybės ir šalies rezultatais
(vidurkiais)
Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, projektuose ir
programose, gautų įvertinimų analizė bei
rezultatų gerinimo darbai

-

Jurbarkų priešmokyklinėje ugdymo grupėje įgyvendinama programa
,,Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų
savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimų.
Jurbarkų pradinėje mokykloje bei Rotulių pradinės mokyklos skyriuje
įgyvendinama smurto ir patyčių prevencijos programa ,,Antras
žingsnis“.
Dalyvaujame ES programose: „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų
ugdymo įstaigose“, „Pienas vaikams“.
Dalyvavome diagnostinių ir standartizuotų testų taikyme 2–4 klasėse.
Išvada: 4 klasės mokinių matematikos, pasaulio pažinimo pasiekimo
lygis aukštesnis už šalies mokinių lygį. Skaitymo ir rašymo
pasiekimo lygis žemesnis už šalies mokinių lygį (iš trylikos
ketvirtokų du mokiniai mokėsi pagal pritaikytas programas).
Rezultatai aptarti metodinėje taryboje (2016 m. birželio 6 d.,
posėdžio protokolas Nr. MV-10), pristatyti rezultatai individualiai
mokinių tėveliams.
Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir ugdymo(si) Mokykloje mokymosi rezultatai vertinami pusmečiais. Pasibaigus
pasiekimų pažangos stebėsena
pusmečiui vykdoma išsami analizė, įvertinama individuali kiekvieno
mokinio pažanga, kuri aptariama su mokiniais ir tėvais (globėjais).
2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų Neformalus ugdymas vykdomas pagal Jurbarkų darželio-mokyklos
neformaliojo švietimo organizavimas
neformaliojo mokinių ugdymo tvarkos aprašą patvirtintą direktoriaus
2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V.- 69 .
2015–2016 m. m. Jurbarkų pradinėje mokykloje veikė mokinių
sporto (dziudo) būrelis, choras, dramos būreliai. Rotulių skyriuje –
meninės raiškos būrelis.
2015–2016 m. m. veikia 5 būreliai (Jurbarkuose – 4 , Rotuliuose – 1).
2016–2017 m. m. veikia 4 būreliai (Jurbarkuose – 3 , Rotuliuose – 1).

Patyčių ir smurto
prevencija mokykloje
2015–2016 mokslo
metais

Korupcijos prevencija
mokykloje 2015–
2016 mokslo metais
Mokyklos veiklos
įsivertinimas ir
vertinimas

Chorą lanko 44 % mokinių (Jurbarkuose).
Dramą lanko 44 % mokinių (Jurbarkuose).
Sporto būrelį lanko 56 % mokinių (Jurbarkuose).
Meninės raiškos būrelį lanko – 86% mokinių (Rotulių skyriuje).
Ugdymo procesas ikimokyklinėse grupėse organizuojamas
vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Padėkime vaikui
pažinti save ir pasaulį“. Priešmokyklinėje grupėje ugdomasis
procesas organizuojamas vadovaujantis ,,Bendrąja priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programa“. Šiais mokslo metais Jurbarkų
darželyje ugdytiniams bei mokiniams organizuojamas papildomas
ugdymas – šokio studija.
Vaiko gerovės komisija sudaryta 2011-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-79. Patyčių ir smurto problemos mokykloje, jų
prevencija aptarta VKG posėdžiuose, Vaiko gerovės komisija dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo
reglamentą. Atliktas anketavimas klasėse dėl patyčių masto įvertinimo. Parengtos anketos ,,Mokinių savijauta
mokykloje, klasėje“ (2016-09-14 Nr. V-101).
Bendradarbiaujame su prevencinę veiklą vykdančiomis institucijomis. Nepateikta prašymų dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros skyrimo.
Įstaigoje paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją mokykloje (2013-12-31, direktoriaus įsakymas Nr. V145). Integruojami pokalbiai, diskusijos antikorupcijos tema.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir gautų Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, vadovaujantis
duomenų naudojimas veiklai tobulinti
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos įsivertinimo rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607. Įsivertinimas atliktas 5
srityse: mokyklos kultūra, ugdymas ir mokymasis, pasiekimai,
pagalba mokiniui, mokyklos strateginis valdymas.
Stipriosios mokyklos veiklos sritys:
Mokyklos kultūra.
Ugdymas ir mokymasis.
Pasiekimai.
Pagalba mokiniui.
Tobulintinos mokyklos veiklos sritys:
Mokyklos strateginis valdymas.
Veiklos įsivertinimo duomenys panaudojami mokyklos veiklos

Bendruomeniškumas
ir bendradarbiavimas

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

tobulinimui. Gautomis išvadomis ir rekomendacijomis pasinaudota
rengiant 2016–2017 m. m. veiklos planą, pedagogų veiklos planus.
Veikiančios savivaldos institucijos aktyviai dalyvavo formuojant
ugdymo turinį, puoselėjant mokyklos kultūrą.
Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų duomenų Išorinis mokyklos vertinimas nevyko.
naudojimas veiklai tobulinti
Mokyklos partneriai
Jurbarkų seniūnija, Jurbarko švietimo centras, Jurbarko PPT,
Jurbarko policijos komisariatas, Jurbarko bei Jurbarkų bibliotekos.
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, Parengta ,,Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos vaikų tėvų
rūpintojais) ir socialiniais partneriais formos
(globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo sistemos tvarkos
aprašas“ (2016-09-01 Nr. V-91).
Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas
taikant įvairias veiklos formas: grupių, klasių susirinkimus, paskaitas,
bendrus renginius, šventes, popietes, pokalbius, tėvų dalyvavimą
ugdymo procese, bendras projektines veiklas ir kt.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vyksta įvairiose veiklos
srityse: bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis dalijamasi vadybinio
ir pedagoginio darbo patirtimi (seminarai, metodinės išvykos,
metodiniai pasitarimai, bendri renginiai), kiti socialiniai partneriai
dalyvauja ugdymo veiklose, padeda įstaigos pedagogams vykdyti
švietėjišką veiklą
Mokyklos bendruomenės iniciatyvos
Mokykla – kaimo bendruomenės kultūros židinys. Jurbarkų darželiomokyklos bendruomenė yra susikūrusi savitas įstaigos tradicijas,
šventes. Gražia tradicija tapo Mokslo ir žinių diena, Mokytojo diena.
Žiemą džiugina Užgavėnės, sporto šventės. Kūrybingai paminime
Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją.
Mokinio
Rodiklis:
2015 m.
2016 m.
krepšelio
Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai paskirtomis
182,5
203,9
lėšos
lėšomis)
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
108,7
115,7
lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų mokinio krepšelio lėšų
(59,6%)
(56,7%)
Per metus papildomai skirtos mokinio krepšelio lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Mokyklos problemos
ir jų sprendimas

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų
219,8
234,9
ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti)
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų
205,6
227,8
skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto
(93,5%)
(96,9%)
lėšų)
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui
35,8
74
įsigyti ir remontuoti
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti
6
(į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos direktoriaus įsakymą)
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
7,1
7
3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos savivaldybės biudžeto
142,3
164,4
lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų savivaldybės biudžeto lėšų
(69,2%)
(68,2%)
2016 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant su 2015 m.
110,8%
gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis
Kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d.
2,3
Prognozuojamas kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d.
2
Įstaigos
Planuotos gauti pajamos už patalpų ir kito turto nuomą
0,2
0,2
pajamos už
Planuotos gauti pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose
29.9
36,3
teikiamas
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2015 m.
2.4
paslaugas
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės
Tikrinimų vykdymas (taip, ne)
Ne
Ne
veiklos
Tikrinimų
metu
nustatytos
tikrinimai
tobulintinos finansinės veiklos
sritys ir atlikti darbai gerinant
finansinę veiklą
2015 m. mokyklos veiklos ataskaitoje nurodytų Problemos neišspręstos.
problemų (iš)sprendimas
Parengtas Rotulių skyriaus trasos projektas.
Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas
1. Tikėtinas tolimesnis mokinių skaičiaus mažėjimas.
2. Nevykdomas Lietuvos higienos normos HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 7 punkto reikalavimas
,,Vienu metu grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni
vaikai, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip

2015–2016 mokslo
metų ataskaitos
aptarimas įstaigos
savivaldos
institucijose
Papildoma
informacija apie
mokyklą

1 pedagogas“ (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio
ugdymo pedagogas).
Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų Būtinas Rotulių darželio kapitalinis remontas, Jurbarkų baseino
sprendimas
renovacija. Įstaigų aptvėrimas naujomis tvoromis (Rotulių darželis,
Jurbarkų darželis-mokykla). Mokyklai reikalingas socialinis
darbuotojas.
Ataskaita bus pristatyta Jurbarkų darželio-mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai 2016 m. lapkričio 17 d.

Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida
Kita informacija

Jurbarkų darželio-mokyklos tinklalapis www.jurbarkudm.lt
-

Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktorė

Virginija Samajauskienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

