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Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu  ir  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento,  patvirtinto  Šiaulių  rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos  veiklos  reglamento  patvirtinimo“,  208  punktu,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių r. Naisių mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
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PATVIRTINTA 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 26 d. d. sprendimu Nr. T-60

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas.
Šiaulių  r.  Naisių  mokykla  (toliau  –  Mokykla)  –  Šiaulių  rajono  savivaldybės  (toliau  –

Savivaldybė) biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises.
1.1.  Adresas, rekvizitai:
Plento g. 16, Naisiai, Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajonas LT-8I474, elektroninis paštas

naisiupm@gmail.com, internetinės svetainės adresas http://www.naisiai.siauliai.lm.lt, tel. (8 41)  38
60 35; mob. 8 620 91 308; 8 646 28 769. Mokyklos kodas 190076486.

1.2.  Įstaigos vadovas.
Įstaigai vadovauja direktorius Vytautas Šimkus, turintis 22 metus vadybinio darbo stažą.
1.3. Mokinių / ugdytinių skaičius (fiksuojant kasmet rugsėjo ir sausio 1 d. duomenimis,

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.) bei preliminarus jų skaičius artimiausius 3 metus.
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Mokiniai 80 81 67 67 61 60 -20
Ugdytiniai 8 7 9 8 10 10 +2
Viso 88 88 76 75 71 70 -18

Mokinių  per  pastaruosius  3  metus  (dėl  mažo  gimstamumo,  emigracijos  į  užsienį  ir
didžiuosius  Lietuvos  miestus)  sumažėjo  20,  2  vaikais  padidėjo  ikimokyklinės  –  priešmokyklinės
ugdymo grupės auklėtinių (skaičius būtų didesnis, jei mokykloje veiktų 10,5 val. ugdymo grupė).
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Mokiniai 58 58 55 55 53 53 -5
Ugdytiniai 8 8 10 10 10 10 +2
Viso 64 64 65 65 63 63 -3

Per artimiausius 3 metus mokinių skaičius gali mažėti 5 mokiniais (baigia mokyklą didesnės
klasės, o atvyksta mažiau mokinių į pradines klases). Taip pat mokinių skaičius gali mažėti, jei nebus
formuojamos  9  ir  10  klasės  (2019–2020  m.  m.  planuojama  neformuoti  9  klasės,  kurioje  turėtų
mokytis 5 mokiniai).

1.4. Darbuotojų skaičius  ir  jo  dermė su galiojančiais  teisės  aktais,  kaita  per  ataskaitinį
laikotarpį (administracija, pedagoginiai ir kiti darbuotojai).

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-
298  „Dėl  Šiaulių  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  ir  Šiaulių  rajono  savivaldybės  švietimo
paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ didžiausias leistinas pareigybių
skaičius – 26, įstaigoje pareigybių – 26.
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Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-
274  „Dėl  Šiaulių  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  darbuotojų  etatų  ir  ugdymo  aplinkos
finansavimo normatyvų patvirtinimo“ maksimalus etatų skaičius pagal normatyvus 9,61 etato.

Mokykloje dirba 11 darbuotojų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų: pavaduotojas
ūkiui (1 etatas), sekretorius (1 etatas), kompiuterių priežiūros specialistas (0,5 etato), vairuotojas (1
etatas), valytoja (2 etatai), darbininkas (1 etatas), kiemsargis (0,5 etato), virtuvės darbininkė (0,5
etato), auklėtojos padėjėjas (0,5 etato) ir šildymo sezono metu dujinės katilinės operatorius (0,5
etato). Jie užima 8,5 etato.

Mokyklos  administraciją  sudaro  3  darbuotojai:  direktorius  (1  etatas),  direktoriaus
pavaduotojas ugdymui (0,75 etato), direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 etatas, 2 darbuotojai po 0,5
etato).

Dirba 19 mokytojų, kurie užima 9,02 etato, iš jų 0,65 etato užima priešmokyklinio ugdymo
pedagogas. Taip pat mokykloje dirba logopedas (0,25 etato), specialusis pedagogas (0,25 etato) ir
bibliotekininkas (0,5 etato).

Darbuotojų kaita per ataskaitinį laikotarpį. 4 mokytojai pakeitė darbo vietą: 3 mėnesius
pavaduojančia  logopede-specialiąja pedagoge dirbo 1 darbuotojas (pavadavimas vaiko auginimo
atostogose, esančią darbuotoją), 1 lietuvių kalbos, 1 dailės mokytojai ir 1 pradinių klasių mokytojas
(etato panaikinimas). 1 darbuotojas išėjo į pensiją (0,75 etato rūbininkė budėtoja).

1.5. Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija, kvalifikacinių reikalavimų atitikimas.
Visi pedagoginiai darbuotojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Iš jų: 6 – baigė

Šiaulių  pedagoginį  institutą,  6  –  Šiaulių  universitetą,  po  1  –  Vilniaus  pedagoginį  universitetą,
Vilniaus pedagoginį institutą ir Lietuvos edukologijos universitetą, Vilniaus universitetą, Lietuvos
kūno kultūros institutą,  Klaipėdos konservatoriją ir  Panevėžio kolegiją.  Pedagogai yra įgiję šias
kvalifikacines kategorijas:

Eil.
Nr.

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius

1. Mokytojas 2
2. Vyresnysis mokytojas 14
3. Mokytojas-metodininkas 3
4. Neatestuotas mokytojas 0

2018 m. Mokykloje dirbusių mokytojų dėstomi dalykai atitinka jų išsilavinimą arba yra
prilyginami  specialistams  (geografijos  vyresniojo  mokytojos  dėstomas  dalykas,  darbo  stažas
daugiau  kaip  15  metų).  4  mokytojams  mokykla  yra  nepagrindinė  darbovietė  (lietuvių  kalbos,
istorijos, etikos ir kūno kultūros). 1 mokytojas yra vaiko priežiūros atostogose.

1.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
Mokykla  vykdo  pradinio,  pagrindinio  ugdymo,  neformaliojo  švietimo  (ikimokyklinio,

priešmokyklinio)  ugdymo  programas,  siekia  individualios  mokinių  ugdymosi  pažangos,  vykdo
prevencines programas. Nuo 2018-09-01 dalyvauja prevencinėje programoje ,,Obuolio draugai“.

2. Įstaigos veikla.
2.1. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai.
2018 metų Mokyklos veiklos plano uždaviniai buvo šie:
2.1.1. Tobulinti pamokos vadybą.
Atliktas tyrimas ir išanalizuoti mokinių mokymosi poreikiai ir mokinių mokymosi stiliai

(aptarta Mokyklos metodinėje taryboje, protokolas 2018-10-08, Nr. MET-3), sudarytos mokymosi
sąlygos  integruotų  veiklų  įgyvendinimui,  ugdymo  procesas  organizuotas  išnaudojant  vietines
edukacines  erdves  (Naisių  bendruomenės  edukacinės  erdvės)  ir  Lietuvos  (ekskursijos  į  Kauną,
Vilnių, Mosėdį) bei Šiaulių rajono ir miesto edukacines erdves.

2.1.2.  Stiprinti  mokytojų  tėvų,  klasių  vadovų,  pagalbos  mokiniui  specialistų
bendradarbiavimą.
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Išanalizuoti ir aptarti  klasių vadovų darbo planai, Mokykloje tėvams organizuota atvirų
durų savaitė, suaktyvintas Mokyklos tėvų komiteto darbas. Pilnai įgyvendinti šį uždavinį sutrukdė
tai, kad nuo balandžio mėnesio Mokykloje nedirbo pagalbos mokiniui specialistas.

2.1.3.  Skatinti  mokytojus,  pagalbos  mokiniui  specialistus  kryptingai  tobulinti
kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

Mokytojų bendruomenei organizuotas seminaras ,,Geros mokyklos koncepcija: asmenybės
ūgtis ir pažangos matavimas“. Bendrauta ir bendradarbiauta su Vaiko gerovės komisija (toliau –
VGK): vyko 16 VGK posėdžių, kur nagrinėta individuali  mokinių ugdymosi pažanga. Vestos ir
analizuotos atviros ir integruotos pamokos (šis planuotas uždavinys įgyvendintas iš dalies: planuota,
kad  kiekvienas  mokytojas  ves  po  2  atviras  ir  2  integruotas  pamokas,  realiai  buvo  vestos  ir
metodinėse grupėse analizuota 14 atvirų ir 11 integruotų pamokų). Mokytojai savo gerąja patirtimi
dalijosi  su  rajono  mokytojais  (istorijos  mokytoja  skleidė  savo  darbo  patirtį  rajono  istorijos
mokytojams 2 kartus).

Mokytojai  vidutiniškai  5–6  dienas  kėlė  savo  pedagoginę  kvalifikaciją  seminaruose,
organizuojamuose  Šiaulių  r.  švietimo  pagalbos  tarnyboje,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  švietimo
centre, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute, Klaipėdos rajono švietimo centre, Mokyklų
tobulinimo centre, Biržų švietimo pagalbos tarnyboje.

2.1.4. Kurti ir plėtoti mokyklos edukacines erdves.
2018 metais Mokykloje įrengta žaidimų aikštelė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

vaikams,  atliktas  kapitalinis  remontas  2  mokomuosiuose  kabinetuose  (chemijos  ir  informacinių
technologijų).  Visoje  Mokykloje  atnaujintos  klasių  grindų  dangos,  kurios  atitinka  bendruosius
higienos  reikalavimus.  Mokytojų  darbui  atnaujinti  4  kompiuteriai,  mokomuosiuose  kabinetuose
pakeistos 8 spintos, įrengtos 2 mokyklinės lentos, įsigyta: krepšinio treniruoklis, daugiafunkcinis
žaidimų stalas, 10 loginių stalo žaidimų.

2.1.5. Plėtoti projektinę veiklą.
Mokyklai jau kelinti metai nepavyksta patekti į tarptautinių projektų įgyvendinimą (viena

iš mokyklos planuotų veiklų). Bet Mokykloje plačiai vykdomi atskirų mokomųjų dalykų projektai
(per  metus  organizuota  28  mokomųjų  dalykų  projektai).  Mokykla  dalyvauja  5  respublikos
organizuojamuose projektuose (kaip projekto partneriai).

2.1.6. Modernizuoti ir gerinti ugdymosi sąlygas.
Mokiniams  sudarytos  sąlygos  lankyti  neformaliojo  švietimo  užsiėmimus  Mokykloje

(veikia  rankdarbių,  sporto  būreliai,  vokalo  studija,  1–4  klasių  mišrus  choras)  ir  Naisių
bendruomenėje (Žemaitukų žirgų jojimo, karatė, krepšinio, gitaros studija, mezgimo, molio dirbinių
būreliai).  Visi  3–4  klasių  mokiniai  lanko  Naisių  žemaitukų  žirgyną,  kur  vyksta  sveikatingumo
užsiėmimai.

Neformaliajame švietime dalyvauja 87 proc. mokinių (siekta kad 90 proc. mokinių lankytų
neformaliojo švietimo užsiėmimus). Pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai buvo vykdomi
išnaudojant ne tik Mokyklos, bet ir Naisių bendruomenės edukacines erdves.

2.1.7. Užtikrinti pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą.
Buvo numatytas mokyklos uždavinys, kad 100 proc. 10 klasės mokinių įgys pagrindinio

ugdymo išsilavinimą. Uždavinys įgyvendintas iš dalies (1 10 klasės mokinys paliktas kartoti kursą,
2018  metų  spalio  mėnesį  už  pamokų  nelankymą  pašalintas  iš  mokyklos).  Mokykloje  buvo
organizuotas  pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimas,  vykdomi  nacionaliniai  mokinių
pasiekimų patikrinimai 2, 4, 6 ir  8 klasėse. Atlikus šių patikrinimų analizę,  nustatyta,  kad žemi
matematikos dalyko mokinių pasiekimai. Todėl nutarta 2019 metais aktyvinti matematikos mokymą
(vykdyti stebėseną matematikos pamokose siekiant nustatyti žemų ugdymosi pasiekimų priežastis).
Aukšti 8 klasės mokinių socialinių mokslų pasiekimai (rodiklis aukštesnis už visų Lietuvos tipų
ugdymo įstaigų).

2.1.8. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose.
2018 metais visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo prevencinėse programose: ,,Įveikime

kartu“ ir ,,Obuolio draugai“. Mokykloje buvo įgyvendinamos ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
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veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevencijos  programa“,  ,,Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei
rengimo šeimai programa“.

2.2. Mokinių pasiekimai ir pažanga.
Akademiniai mokinių pasiekimai:
2017–2018 m. m. pradinio ugdymo programos mokiniai baigė 100 proc. pažangumu, o

pagrindinio ugdymo pakopos – 98 proc. Vienas 10 klasės mokinys paliktas kartoti kursą (turėjo 1
neigiamą metinį įvertinimą, neatvyko į lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo patikrinimo
1 dalį, neatliko socialinės veiklos).

Pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  (toliau  –  PUPP)  rezultatai  lyginant  su
ankstesniais  metais  žemesni.  Vadovaujantis  Nacionalinio  egzaminų  centro  pateikta  ataskaita,
vidutinė Mokyklos surinktų PUPP matematikos taškų dalis 32 proc. yra žemesnė už šalies (42,6
proc.),  o lietuvių kalbos ir literatūros 59,8 proc. yra aukštesnė už šalies įvertinimą (56,8 proc.).
Vidutinis  matematikos  PUPP įvertinimo balas  3,8 (4 mokiniai  iš  10 neišlaikė PUPP),  vidutinis
lietuvių kalbos PUPP įvertinimo balas 6,8 (nors 1 mokinys ir neatvyko į PUPP vykdymo 1 dalį, o
kitas dvi dalis išlaikė).

10 klasės mokiniai laikė užsienio kalbos (anglų) lygio nustatymo testą. 6 mokiniai iš 10
pasiekė  B1 lygį,  4  nepasiekė.  Rusų kalbos  lygį  nusistatyti  pageidavo 1 mokinys,  kuris  pasiekė
reikalingą A2 lygį. 

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai:
2 klasė

Lygiai
Dalykas 1 2 3
Matematika 2 1 2
Skaitymas 1 0 3
Rašymas (teksto kūrimas) 3 2 0
Rašymas (kalbos sandaros 
pažinimas)

1 2 2

2 klasės mokinių pasiekimai parodė, kad mažai dėmesio skiriama mokinių kūrybingumui
ugdyti (žemi rašymo (teksto kūrimas) pasiekimai, silpnos matematikos žinios.

4 klasė

Dalykas
Lygmuo

Nepasiektas
patenkinamas

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Matematika 0 0 4 1
Skaitymas 0 2 3 0
Rašymas 0 2 3 0
Pasaulio pažinimas 0 1 2 2

4 klasės mokinių pasiekti Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai atitinka mokinių
mokymosi  lygį.  Kadangi  klasėje  mokėsi  5  berniukai,  tai  geresni  rezultatai  tiksliųjų  mokslų
(matematika ir pasaulio pažinimas).

6 klasė

Dalykas
Lygmuo

Nepasiektas
patenkinamas

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Matematika 1 3 2 0
Skaitymas 0 4 1 0
Rašymas 4 1 0 0
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6 klasės mokinių žema mokymosi  motyvacija.  Todėl  pasiekti  žemi mokinių mokymosi
rezultatai pilnai atspindi klasės lygį. 

8 klasė

Dalykas
Lygmuo

Nepasiektas
patenkinamas

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Matematika 1 6 1 1
Skaitymas 1 4 2 2
Rašymas 7 0 2 0
Gamtos mokslai 0 2 4 2
Socialiniai mokslai 0 1 7 1

8  klasės  mokinių  rezultatus  būtų  galima  vertinti  gerai,  jei  ne  labai  žemas  mokinių
raštingumas. Net 7 mokiniai nepasiekė patenkinamo lygmens, nors literatūrinė ir kūrybinės dalys
atliktos gerai.

Pasiekti laimėjimai konkursuose, olimpiadose, varžybose (2018 m.)
Eil.
Nr. Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius
Nugalėtojai,

laureatai
1–4

klasės
5–10
klasės

1. Šiaulių rajono 9–12 klasių matematikos 
olimpiada

1
3 vieta

2. Šiaulių rajono jaunųjų istorikų olimpiada 1 3 vieta
3. Šiaulių rajono biologijos olimpiada 1 3 vieta
4. 5–10 klasių mokinių piešinių konkursas ,,Šrifto

magija“
2

1 ir 3 vietos

5. Šiaulių regiono pagrindinių, vidurinių 
mokyklų, gimnazijų kūrybinių darbų konkursas
,,Mano svajonių profesija“

1
1 vieta

6. Šalies kūrybinių darbų iš įvairių atliekų 
konkursas-paroda ,,Didelės ir mažos atplaukia 
žuvelės“

4

7. Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 2 3
8. Tarptautinė matematikos ir anglų kalbos 

olimpiada ,,Kings“ (rudens sesija)
8 6

9. Šalies internetinis edukacinis konkursas 
,,Olimpis“:
Istorija, matematika, biologija, pasaulio 
pažinimas, lietuvių kalba (rudens ir pavasario 
sesijos)

19 45
9 – 1 vietos,
7 – 2 vietos,
13 – 3 vietų

10. Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo 
žvilgsnis“

10
8 laureatai

11. Respublikinis konkursas ,,Kalbų Kengūra 
2018“

1 2 2 – 1 vietos 
auksinės 
Kengūros 
diplomai, 1 – 2 
vietos sidabrinės 
Kengūros 2 vietos
diplomas

12. Respublikinis plakato konkursas ,,Medžiai – 2
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žemės plaučiai“
13. Rajoninis piešinių konkursas ,,Lietuva 

pavasario žieduos“
2

14. Respublikinis piešinių konkursas-paroda 
,,Lietuvos vaikų balsas“

4

15. Šiaulių miesto ir rajono informacinių 
technologijų ir lietuvių kalbos konkursas 
,,Laiškas Kalėdų seneliui“

3
2 laureatai

16. Šiaulių regiono rašinių konkursas ,,Pasaka apie 
atgijusį daiktą“ (rusų kalba)

1

17. Respublikinis LEMA (Lietuvos etikos 
mokytojų asociacijos) organizuotas etikos 
konkursas 9–10 kl. mokiniams ,,Moralinių 
dilemų sprendimai“

1
10 vieta 
respublikoje

18. Rajono stalo teniso komandinės varžybos 
(mergaičių komanda)

4
1 vieta

19. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės kaimo 
vietovių stalo teniso tarpzoninės varžybos
(mergaičių komanda)

2 vieta

20. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės stalo teniso
varžybos

3 vieta

Mokykla  jau  keletą  metų  aktyviai  dalyvauja  tarptautiniuose,  šalies  organizuojamuose
internetiniuose  konkursuose,  taip  Mokykla  racionaliau  naudoja  lėšas  (mokiniai  užduotis  atlieka
internetu).  Nerimą kelia žemesni mokinių pasiekimai rajono organizuojamose įvairių mokomųjų
dalykų olimpiadose.

2.3. Ugdymo(si) galimybių ir sąlygų sudarymas.
Siekiant  sudaryti  geras  ugdymo(si)  galimybes  ir  sąlygas  Mokykla,  vadovaudamasi

Bendraisiais  ugdymo  planais  parengė  formaliojo  ir  neformaliojo  ugdymo  programas,  kuriose
ypatingas dėmesys skiriamas mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimui.

Norint efektyviai panaudoti mokymo lėšas, dalis pamokų buvo vedamos jungtinėse klasėse
(kūno kultūra, dailė, tikyba, muzika, dailė ir technologijos 1, 3 klasėse ir 5–10 klasėse; 7–8 kl. buvo
dirbama  pagal  jungtinėms  klasėms  skirtą  valandų  skaičių).  Prevencinės  programos  buvo
integruojamos  į  mokomuosius  dalykus  (Alkoholio,  tabako ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų
vartojimo programa integruota į chemijos, biologijos pamokas ir klasės vadovo veiklą 5–10 kl. ir
pasaulio pažinimo pamokas 1, 3–4 kl.).

Visi pradinių klasių mokiniai lanko Naisių žirgyną (vykdoma sveikatingumo programa).
Mokykla  neformaliajam švietimui panaudojo 5 valandas  (vyko choro,  sporto ir  darbų būreliai).
Didelė dalis mokinių lankė neformaliojo švietimo užsiėmimus, vykstančius Naisių bendruomenėje
(karatė, mezgimo, šokių, krepšinio, gitaros grojimo, žirgų sporto būreliai), kurių dalis finansuojama
iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų.

Kadangi Mokykla negali pasigirti  dideliu patalpų kiekiu,  įgyvendindama ugdymo planą
stengiasi išnaudoti Naisių kaimo bendruomenės edukacines erdves. Mokytojai veda pamokas Baltų
dievų, Baltų žolynų, Inkilų, Naisių literatūros muziejuose, naudojasi Naisių bendruomenės kultūros,
sporto  rūmais  ir  Baltų  arena.  Vyko  į  įvairias  edukacines  išvykas  Lietuvoje  ir  Šiaulių  krašte,
dalyvavo Naisių bendruomenės organizuotuose renginiuose.

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija. Ugdomi 28 specialiuosius ugdymosi poreikius
turintys mokiniai, kuriems teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

27  mokiniai,  gyvenantys  toliau  nei  3  km.,  pavežami  į  Mokyklą  ir  atgal  mokykliniu
autobusu.  Mokiniai  aprūpinami  ugdymui(si)  reikalingais  vadovėliais,  turi  galimybę  naudotis
Mokyklos skaitykla.  Mokiniams tiekiamas nemokamas ir  mokamas maitinimas.  Karštas maistas
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atvežamas iš Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, verdama arbata, vykdomos „Pienas
vaikams“  ir  „Vaisių  vartojimo  skatinimas  mokykloje“  programos,  dalyvavo  „Sveikatiados“
projekte.  Mokykla  sudaro  geras  ugdymosi  galimybes  gabiems  mokiniams,  kurie  yra  ruošiami
dalykinėms olimpiadoms, respublikiniams ir tarptautiniams konkursams.

2.4. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos.
2017 m. atlikus Naisių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, 2018 m. buvo tobulintina 1.

Sritis. Rezultatai, 2. Tema. Pasiekimai ir pažanga, 1. Rodiklis. Mokinio pasiekimai ir pažanga.
Atlikta mokymąsi skatinanti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos analizė. Su

ja supažindinti mokiniai ir mokinių tėvai. 80 proc. mokytojų pamokas veda netradicinėse aplinkose,
90 proc. taiko įvairesnius mokymosi motyvacijos skatinimo būdus.

Atlikus 2018 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta, kad tėvai labai gerai
vertina šias veiklas:

• Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam (3,8);
• Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus (3,6);
• Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,6);
• Mokykloje  organizuojama socialinė  ir  visuomeninė veikla  mokiniams yra  įdomi  ir

prasminga (3,5);
• Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime (3,5).
Mokiniai labai gerai vertina šias veiklas:
• Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius (3,5);
• Man yra svarbu mokytis (3,5);
• Man įdomi  ir  prasminga  mokyklos  organizuojama socialinė  ir  visuomeninė  veikla

(3,4);
• Mokykloje  aš  sužinau  aiškią  informaciją  apie  tolimesnio  mokymosi  ir  karjeros

(profesijos pasirinkimo) galimybes (3,4);
• Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems (3,4).
Silpna veiklos ,,Ugdymas mokyklos gyvenimu“ sritis – santykiai ir mokinių savijauta.
Visos Mokyklos bendruomenės tikslas – palankaus emocinio klimato mokytis kūrimas ir

pozityvaus  mokinių  elgesio  normų  formavimas.  Manoma,  kad  suaktyvinus  mokinių,  tėvų,
Mokyklos savivaldos vieningas veiklas, bus galima pasiekti geresnių rezultatų.

Išanalizavus duomenis pastebėta, kad pamokose trūksta ugdymo turinio personalizavimo ir
diferencijavimo,  nors  ir  nustatyta,  kad  pamokose  dominuoja  palanki  ugdymosi  atmosfera,  geri
mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, organizuojamos individualios konsultacijos.

2018  metais  nutarta  tobulinti  2.  Sritis.  Ugdymas(is)  ir  mokinių  patirtys,  2.  Tema.
Vadovavimas  mokymuisi,  2.  Rodiklis.  Ugdymo(si)  organizavimas  –  Diferencijavimas,
individualizavimas, suasmeninimas.

2.5. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
Mokykloje  vykdytas  Savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriaus  atstovų

vizitas,  siekiant  įvertinti  mokinių  ugdymo(si)  pažangos  stebėsenos  veiksmingumą  mokykloje.
Pateiktose išvadose nustatyta, kad Mokykloje vykdomas: mokinio asmeninės pažangos stebėjimas,
rezultatų  fiksavimas  ir  analizavimas;  mokiniams,  turintiems  mokymosi  sunkumų,  identifikavus
nesėkmių  priežastis,  organizuojamas  pagalbos  teikimas,  didesnį  dėmesį  skiriant  specialiųjų
ugdymosi  poreikių  turintiems  mokiniams;  Mokykloje  sudarytos  sąlygos  mokytojų  profesiniam
tobulėjimui ir bendradarbiavimui.

Mokykloje  sudarytos  geros  mokymosi  ir  darbo  sąlygos.  Mokykla  turi  higienos  pasą-
leidimą.

3. Lėšų naudojimas.
3.1. Praėjusiųjų ir einamųjų metų biudžetai (Savivaldybės lėšos, iš jų darbo užmokesčiui;

įstaigai  skirtos  mokymo  lėšos,  iš  jų  darbo  užmokesčiui  Eur  ir  proc.;  papildomai  skirtos
Savivaldybės ir mokymo lėšos, iš jų darbo užmokesčiui Eur ir proc. 

2018 metų Mokyklos metinis biudžetas 246795,00 Eur. Iš jų 162460,00 Eur mokymo lėšos
ir 84335,00 Eur aplinkos (Savivaldybės) lėšos.
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2019 metų Mokyklos metinis biudžetas 257490,00 €. Iš jų 170245,00 Eur mokymo lėšos ir
87248,00 Eur aplinkos (Savivaldybės) lėšos.

Mokymo lėšos:
Eil
.

Nr.

Sąmatos straipsnio
pavadinimas

Lėšos Eur

2018
Skirta

papildomai
2018 m. 2019 m.

1.
Mokytojų  darbo
užmokestis 122110,00

17617,00/14,4
%

139727,00 165113,00

2.
Socialinio  draudimo
įmokos

37219,00 5369,66/14,4% 42588,66 2394,00

3.
Prekių  ir  paslaugų
naudojimo išlaidos

3131,00 200,34 3331.34 2738,00

Iš viso 162460,00 23187,00 185647,00 170245,00

Aplinkos lėšos:

Eil.
Nr.

Sąmatos straipsnio
pavadinimas

Lėšos Eur

Numatyta
Skirta

papildoma
i

2018 m. 2019 m.

1. Darbo užmokestis 47150,00 47150,00 62403,00
2. Socialinio draudimo įmokos 14371,00 14371,00 904,00
3. Prekių ir paslaugų naudojimo 

išlaidos
22814,00 2200,00 25014,00 25178,00

Iš viso 84335,00 2200,00 86535,00 88485,00

3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas (nurodyti paslaugas ir surenkamas lėšas).
2018  metais  Mokykla  už  mokyklinio  autobuso  nuomą  gavo  67,94  Eur,  už  mokamą

maitinimą 3163,93 Eur pajamų. Viso – 3231,87 Eur pajamų.
3.3. Pajamos už patalpų nuomą (nurodyti nuomojamas patalpas ir surenkamas lėšas):
Mokykla pajamų už patalpų nuomą negauna.
3.4. Kitos gaunamos lėšos (nurodyti šaltinius ir lėšas):
Mokykla gauna 2 proc gyventojų pajamų mokesčio lėšas:
2018 metais mokykla gavo 622,02 Eur 2 proc. pajamų ir ĮI ,,Kandas“ 400 Eur paramą.
3.5. Įsiskolinimai einamųjų metų sausio 1 d.:
2018 m. mokykla turėjo 897,99 Eur įsiskolinimą (komunalinės paslaugos).
3.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
Mokyklai  skiriamos  mokymo ir  savivaldybės  lėšos  naudojamos  efektyviai  ir  skaidriai,

vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais ir viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Pedagoginių  darbuotojų  skaičiaus  optimizavimui  buvo  skirta  1862  Eur,  iš  jų  darbo

užmokesčiui 1427 Eur.
4. Vadovo indėlis, įgyvendinant ir tobulinant įstaigos veiklą.
Mokyklos  direktorius  vadovavo  Mokyklos  mokytojų  tarybai,  metodinei  tarybai.  Teikė

Mokyklos savivaldos institucijoms informacinę ir konsultacinę pagalbą. 2018 metais sudarė darbo
grupes ir koordinavo jų darbą, 2019 m. Mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo plano 2018–2019
m. m. rengimui, įvairių projektų įgyvendinimui. Organizavo Mokykloje vykdomus Nacionalinius
mokinių pasiekimų patikrinimus 2, 4, 6 ir 8 klasėse, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus 10
klasėje.

2018  metais  Mokyklos  vadovas  nuolat  rūpinosi  saugios  estetinės  aplinkos,  Mokyklos
kultūros  puoselėjimu,  siekė,  kad  Mokykloje  būtų  sudarytos  palankios  sąlygos  kiekvienam
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bendruomenės nariui siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas. 2018 metais Mokykloje pakeistos visų
mokomųjų  kabinetų  grindys  (laminatas),  atliktas  2  kabinetų  kapitalinis  remontas  (sienų,  lubų,
grindų remontas), pakeistos 2 mokyklinės lentos, įsigytos 8 spintos mokymo priemonėms, įsigyti 2
stalo  teniso  stalai.  Bendradarbiaujant  su  Naisių  bendruomene,  įsigyta:  krepšinio  treniruoklis,
daugiafunkcinis  žaidimų  stalas,  stalo  žaidimų  komplektai  (10  vnt.).  Bendraujant  su  Vokietijos
Hamburgo  lietuvių  bendruomene  organizuotas  susitikimas-pamoka  išeivių  vaikams  pradinėse
klasėse  ir  priešmokyklinio  ugdymo grupėje.  Mokykloje  organizuotas  tradicinis  bėgimas  Aplink
Baltų  areną,  išplečiant  dalyvių  skaičių  (dalyvavo  3  mokyklų  atstovai),  organizuota  stovykla-
žygis ,,Lietuvos Valančiukams“.

Inicijuotas  dalyvavimas  Naisių  bendruomenės  renginiuose  (,,Didžiosios  Užgavėnės
Naisiuose“,  rudens šventėje ,,Jau pilni  aruodai“,  literatūrinės Z.  Gėlės Gaidamavičiaus premijos
teikime,  Naisių  bibliotekos  atidarymo  šventėje,  Baltų  vienybės  dienos  renginyje).  Mokyklos
tinklalapyje operatyviai pateikiama informacija, su kuria gali susipažinti mokiniai, tėvai, Mokyklos
bendruomenė.

Mokyklos direktorius inicijavo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Gauti duomenys
panaudoti  Mokyklos veiklos dokumentų rengime, metinės veiklos planavime. 2018–2019 m. m.
ugdymo planas buvo parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

5. Apibendrinimas.
Mokykla teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.
Mokykloje mokomi 61 mokinys ir 10 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų (iš

viso  71  ugdytinis).  Iš  jų  27  mokiniai  gyvena  toliau  negu  3  km nuo  mokyklos.  26  pavežami
mokykliniu autobusu, 1 – tėvų transportu. 26 mokiniai gauna nemokamą maitinimą. Lyginant su
praėjusiais  metais  nemokamai  mažiau  maitinama  2  mokiniais.  Mokykla  tenkina  Naisių
bendruomenės poreikius.

Mokykla  tobulina  ugdymo  procesą,  siekia  mokinių  asmenybinės  brandos  ir  pažangos,
skatina sveikatinimą ir plėtoja bendruomeniškumą.

_____________________________
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