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PRITARTA 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 28 d. 

sprendimu Nr. T1-1303 

  

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2018 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

 

 1. Trumpa informacija apie mokyklą. 

Mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla - daugiafunkcis centras. 

2018 metais Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje 2017-2018 mokslo metus baigė 114 1-10 klasių 

mokinių, 10 priešmokyklinio amžiaus ir 36 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių. 2017-2018 mokslo metus 

pradėjo 117 1-10 klasių mokiniai, 18 mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, 27 mišrių ikimokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniai. Buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 10 klasių komplektų. 

Mokyklos, kaip Daugiafunkcio centro paslaugomis naudojosi 1300 unikalių lankytojų. Mokykloje dirbo 50 

darbuotojas, iš jų 32 pedagoginio, 18 aptarnaujančio personalo. Mokykla vykdė ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei suaugusiųjų neformalųjį švietimą pagal 

Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą. Taip pat mokyklos patalpose 

teikiamas vidurinis ugdymas, kurį vykdo Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius. Mokykla neturi 

bibliotekos, šios paslaugos mokiniams teikiamos pagal jungtinės veiklos sutartį su Šilutės F. Bajoraičio 

viešąja biblioteka Kintų filiale. 

2. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas. 

2018 m. buvo iškelti šie metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai:  

1. Mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimas. 

1.1. siekti optimalaus mokinių mokymosi ir ugdymosi rezultatų; 

1.2. visose mokyklinio ugdymo srityse skatinti nuolatinę kiekvieno mokinio pažangą įgyjant bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas; 

1.3. mokyti mokinius objektyviai įsivertinti savo pasiekimus ir  pažangą; 

1.4. sukurti ir taikyti mokinių asmeninės saviraiškos tobulinimo sistemą. 

2. Orientavimasis į mokinių poreikius. 

2.1. vykdyti sistemingą kiekvieno mokinio poreikių pažinimą; 

2.2. tobulinti pagalbos mokiniui teikimo sistemą; 

2.3. sudaryti ir taikyti mokinių skatinimo  sistemą. 

3. Suaugusiųjų neformalusis švietimas. 

3.1. plėtoti mokinių tėvų švietimą; 

3.2. organizuoti turiningo laisvalaikio veiklas suaugusiems pagal poreikius. 

Pasirinktų prioritetų įgyvendinimas sąlygojo pasiektus 2018 m. svariausius rezultatus, 

rodiklius: 

I. Akademiniai pasiekimai: 

1. PUPP rezultatai: 

1.1. Lietuvių kalbos PUPP vidurkis (6,73) - aukštesnis nei Lietuvoje (6,26), Klaipėdos rajone (6,48), 

Šilutės rajone (6,15). 

1.2. Matematikos PUPP vidurkis (5,33) – aukštesnis nei Lietuvoje (4,74), Klaipėdos rajone (4,36), 

Šilutės rajone (4,33). 

2.  4, 6 ir 8 klasės mokinių NMPP ir klausimynų rezultatai (standartizuotais taškais): 

2.1. aukštesni nei rajono ir šalies: 

2.1.1. 4 klasės NMPP: matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo; 

klausimynų rodikliai: mokėjimo mokytis, patyčių situacijos, mokyklos klimato; 

2.1.2. 6 klasės MNPP: matematikos; 

klausimynų rodikliai: mokėjimo mokytis, mokyklos kultūros, savijautos mokykloje; 

2.1.3. 8 klasės NMPP: skaitymo, rašymo, socialinių mokslų; 

klausimynų rodikliai: mokyklos kultūros, savijautos mokykloje; 
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2.1.4. specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių klausimynų rodikliai: 

2.1.4.1. 4 klasės: patyčių situacijos, mokyklos klimato; 

2.1.4.2. 8 klasės: patyčių situacijos; 

2.2. aukštesni nei šalies, atitinka rajono: 

2.2.1. 6 klasės: skaitymo, rašymo; 

2.2.2. 8 klasės: klausimynų rodiklis -  mokėjimo mokytis; 

2.3. atitinka šalies ir rajono: 

2.3.1. 6 klasės - klausimynų rodikliai: patyčių situacijos; 

2.3.2. 8 klasės NMPP: matematikos; 

2.4. rezultatai aukštesni nei šalies, bet ne rajono: 8 klasės NMPP – gamtos mokslų. 

Pridėtinės vertės rodiklis: 

4 klasė  - viršija rajono vidurkį; 

6 klasė – atitinka rajono vidurkį; 

8 klasė – aukščiausias rajone ir ženkliai viršija rajono bei šalies vidurkį. 

II. Pagal mokyklos 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaitą: 

1. Remiantis NMVA   mokinių apklausų  Mk14 lyginamąja 2017, 2018 m. analize, ženkliai pagerėjo: 

1.1.  žemiausių verčių rodikliai: „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ 

(+0,4) ir „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ (+0,3); 

1.2.  aukščiausių verčių rodikliai: „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems“ 

(+0,3), „Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“ (+0,3), „Aš nebijau pamokose bandyti, daryti 

klaidų ar neteisingai atsakyti“ (+0,3); 

1.3. aukščiausių ir žemiausių rodiklių vertė nei viena nesumažėjo, viena - liko stabili, kitos – pagerėjo. 

2. Remiantis Tėvų, globėjų  apklausų NMVA  (T07) lyginamąja 2017, 2018 m. analize: 

2.1. tėvai pastebėjo ir įvertino jog mokykla labiau skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais (+0,2), kad mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir 

prasminga (+0,2), kad tėvai jaučiasi įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus (+0,1);  

2.2. žemiausiosios vertės yra  gana aukštos: nuo 3,1 iki 3,2;   

2.3. 2017 metų žemiausių  verčių pokytis pozityvus (augantis), keturi  rodikliai 2018 metais nepateko 

tarp žemiausiųjų. 

III. Pagal 2018 m. profesinio kapitalo tyrimo rezultatus: 

1. Ženkliai viršijamas rajono ir šalies vidurkis: 

1.1. žmogiškojo kapitalo dimensijoje: „Mūsų mokykla daro viską, kad pritrauktų ir išlaikytų geriausius 

mokytojus“ (+28%); „Aš galiu pagerinti net pačių nepažangiausių mokinių mokymąsi“ (+21%); 

1.2. socialinio kapitalo dimensijoje: „Į mūsų su kolegomis darbinius susitikimus sistemingai įsitraukia  

ir direktorius“ (+41%);  „Man sudarytos visos sąlygos stebėti kitų kolegų pamokas“ (+19%);  

1.3. sprendimų kapitalo dimensijoje: „Nesijaučiu nelabai patogiai, kai mano pamokas stebi kiti 

kolegos“ (+20%). 

2. Viršijamas ir rajono ir šalies vidurkis: 

2.1. žmogiškojo kapitalo dimensijoje – 5 rodikliai (+ nuo 3% iki 15%); 

2.2. socialinio kapitalo dimensijoje – 4 rodikliai (+ nuo 1% iki 10%); 

2.3. sprendimų kapitalo dimensijoje – 3 rodikliai (+ nuo 7% iki 15%); 

3. Viršijamas rajono vidurkis: 

3.1. žmogiškojo kapitalo dimensijoje - 2 rodikliai (+ nuo 1% iki 7%); 

3.2. sprendimų kapitalo dimensijoje – 1 rodiklis (+ 2%). 

IV. Pagal išorės vertinimo 2018-05-28 ataskaitą: 

Iš 67 raktinių žodžių Kintų pagrindinės mokyklos veiklos kokybė įvertinta rodiklių raktinių 

žodžių skaičiumi: 4 lygis - 5, 3 lygis - 43, 2 lygis - 19, 1 lygis - 0, N lygis – 0. 

1. Mokyklos lygis – 3-ias (iš 4-ių). 

2. Vertinimas – veiklos kokybė gera: viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti. 

3. Procentinė vertė – 71% (iš 100%). 

4. Išvada - verta paskleisti pačioje mokykloje, turinti vidinių resursų mokymuisi. 
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3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

Kintų pagrindinė mokykla 2018 metais vykdant veiklas aktyviai bendradarbiavo su: 

3.1. vietos tinklo partneriais (Kintų Vydūno kultūros centru, Kintų seniūnija, Šilutės F. Bajoraičio 

Viešosios bibliotekos Kintų filialu, Kintų Romos katalikų ir Liuteronų-evangelikų bažnyčiomis, 7 verslo 

įmonėmis, 4 nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.); 

3.2. rajono tinklo įstaigomis, organizacijomis (Tauragės apskrities vyriausiosios policijos 

komisariato Šilutės r. viešąja policija, Šilutės žiniasklaida, Šilutės F. Bajoraičio Viešąja biblioteka, 

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriumi, 2 gimnazijomis, 3 pagrindinėmis mokyklomis ir kt.); 

3.3. daugiafunkcių centrų tinklo 25 įstaigomis; 

3.4. jaunimo tinklo 5 nevyriausybinėmis organizacijomis. 

4. Kadrų politika. 
Mokykloje dirbo 32 pedagogai. Amžiaus vidurkis – 47 metai. 

   30 – turi pedagogo kvalifikaciją;      8 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

   30 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją;    10 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

   1 –  pensinio amžiaus;        14 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;      

Mokyklos direktorius, dirbantis nuo 2014-08-01 turi II vadybinę kategoriją. Direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui (atsakingų už formalųjį ir neformalųjį ugdymą) pareigas laikinai eina du mokytojai 

po 0,5 etato. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (atsakinga už daugiafunkcio centro veiklas), dirbanti nuo 

2014-09-01 neturi vadybinės kategorijos, 2016 m. baigė vadybinius kursus. 

5. Ugdymo pasiekimai. 
2017-2018 m. m. mokymosi rezultatai: klasių pažangumo vidurkis – 7,62; lankomumo rezultatai 

– 1 mokiniui tenka 75,43 praleistos pamokos per metus, t. y. apie 10 dienų; 1-4 klasėse įvertinimu „labai 

gerai“ mokslo metus baigė 5 mokiniai, 5-10 klasėse pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 3 mokiniai; 

2017-2018 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

 Lietuvių kalba 6,73  6,20  

 Matematika 5,33  5,93  

2017–2018 m. m. 15 mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 15 mokinių 2018-2019 mokslo 

metais vidurinio ugdymo siekia Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje - 13 mokinių, profesinėse 

mokyklose – 2 mokiniai. 

Mokykla sudarė sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2017-2018 m. m. Kintų pagrindinės 

mokyklos mokiniai rajoninėse dalykų olimpiadose ir konkursuose laimėjo 6 prizines vietas. Rajono įvairių 

sporto šakų varžybose laimėtos 8 prizinių vietų, respublikinėse - 3.  

Dėmesys skirtas ugdymui karjerai:  

1)        mokinių profesinis veiklinimas: patyriminė veikla 4-iose vietos verslo įmonėse; 9 pažintiniai 

vizitai išvykose  aktyviai dalyvaujant mokslo festivalio „Erdvėlaivis – Žemė“ renginiuose; 

2)        4-ios E pamokos  internetu pagal projektą „Būk...“;  

3)      4 susitikimai su įvairių profesijų atstovais; 

4) atlikti testai 9-10 klasių mokiniams: ,,Asmenybės tipas pagal MBTI“, ,,Profesijų mozaika“, 

apklausa ,,Tolimesni pasirinkimai“. 

6. Dalyvavimas projektuose: 

6.1. rajoniniai projektai: 

6.1.1. vaikų vasaros poilsio projektas „Vasara vaikystės miestelyje 7“; 

6.1.2. meninės raiškos projektas „Seku, seku pasaką...“; 

6.1.3. atviros jaunimo erdvės projektas „Mes – lietuviai, mes – su Lietuva“ (Šilutės r. savivaldybės 

jaunimo programa 2018 m.);   

6.2. nacionaliniai projektai: 

6.2.1. nacionalinis projektas „Lyderių laikas 3“;  

6.2.2. patyčių prevencijos programa „OPKUS“ („Olweus“ programos kokybės užtikrinimo 

programa); 

6.3. tarptautiniai projektai:  
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6.3.1.  partneriai tarptautinės programos Erasmus+ projekte „Socialinės atskirties mažinimas per 

verslumą ir savanorystę“; 

6.4. dalyvauta akcijose: „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“. 

7. Lėšų panaudojimas. 

Mokinio krepšelio lėšos+PDDASG (339600+626) 

Išlaidų pavadinimas 
2018 m. sąmata, 

Eur. 

Koreguota ir 

papildyta 2018 m. 

sąmata, Eur. 

Kasinės išlaidos, 

Eur. 

Darbo užmokestis 243700 255500 255500 

Socialinio draudimo įmokos 72900 78334 78334 

Prekių ir paslaugų naudojimas 4700 4170 4170 

t.sk. inventorius 2000 1880 1880 

IKT diegimas ir naudojimas 1100 1060 1060 

kvalifikacijos kėlimas 600 400 400 

kitos prekės ir paslaugos  1000 830 830 

Darbdavių socialinė parama 1400 1596 1596 

Iš viso 322700 339600 339600 

2018 m. pabaigoje sąmatos lėšos koreguotos tarp išlaidų straipsnių bei 16900 Eur. papildyta 

sąmata dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimo. Mokinių skaičius 2018-09-01 buvo 114, 

mokinio krepšelio išlaidos (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 305340 Eur. Vienam 

mokiniui teko 2678 Eur. lėšų. 

Savarankiškos lėšos 

Išlaidų pavadinimas 
2018 m. sąmata, 

Eur. 

Koreguota ir 

sumažinta 2018m. 

sąmata, Eur. 

Kasinės išlaidos, 

Eur. 

Darbo užmokestis 110700 110700 110700 

Socialinio draudimo įmokos 32800 34030 34030 

Prekių ir paslaugų naudojimas 51500 46527 46527 

t.sk. mityba 1500 1670 1670 

Medikamentai (sveikatos tikr) 300 174 174 

ryšių paslaugos 500 360 360 

transportas 4500 5600 5600 

inventorius 500 500 500 

komandiruotės 100 25 25 

kvalifikacijos kėlimas 300 262 262 

Komunalinės paslaugos 41800 34256 34256 

kitos prekės ir paslaugos  2000 3680 3680 

Darbdavių socialinė parama 1000 743 743 

Iš viso 196000 192000 192000 

2018 m. sąmata buvo sumažinta 4000 Eur. dėl mažesnių komunalinių paslaugų išlaidų. Metų 

pabaigoje buvo daromas sąmatos lėšų koregavimas tarp straipsnių. 

Vasaros stovyklos „Vasara vaikystės miestelyje“ organizavimui gauta 420 Eur., Atviros jaunimo 

erdvės projekto „Mes – lietuviai, mes – su Lietuva“ vykdymui 500 Eur., meninės raiškos projektui 

„Seku seku pasaką“ – 300 Eur. 

 2018 m. gauta 11680 Eur. tėvų įnašų, kurie išleisti darželio vaikų mitybai 9600 Eur., prekėms 

2080 Eur. Pajamų iš nuomos gauta 520 Eur. 

Gyventojų užimtumo didinimo programai gauta ir išleista 1860 Eur., nemokamam mokinių 

maitinimui –  8659,32 Eur.  
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Paramos 2% lėšų gauta 676,37 Eur., anoniminės paramos 2229,30 Eur., paramos iš įmonių 1700 

Eur.  

8. Materialinės bazės gerinimas 

Iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ gauta priemonių 

už 2666,84 Eur. Tautinių kostiumų (priešmokyklinio amžiaus vaikams) vertė 232 Eur. 

2018 m. įsigyta: 

Vadovėliai                        1333 Eur. 

Inventorius                        6656 Eur. 

t.sk. kompiuteris 2 vnt.    872 

        kompiuteris nešiojamas 2 vnt                         618 

        spausdintuvas       183 

        ekranas 5 vnt.     252 

veidrodžių siena    335 

        stalas tenisui     279 

        mikrobangų krosnelė    104 

        sekcija darželiui „Pilis“                         250 

        ūkinė spinta                          112 

        klasės lenta          65 

        muzikos instrumentai darželiui    137 

        saugos liemenės darželiui     148 

        žaliuzės      150 

        inventorius virtuvei     511 

        filmavimo kamera     217 

                 inventoriaus darželiui ir kabinetams  2423 

9. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 
9.1. Finansavimų šaltinius: 

9.1.1. administravimui (nepakanka mokymo lėšų); 

9.1.2. kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybei (nepakanka mokymo lėšų); 

9.1.3. mokyklai priskirtų daugiafunkcio centro funkcijų atlikimui skirtų etatų (direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui – 0,5 etato, metodininkas – 0,5 etato) išlaikymui (darbo užmokestis mokamas iš 

mokymo lėšų).  

9.2. Maitinimo paslaugos teikimo organizavimą. 

9.3. Naujo mokyklinio autobuso įsigijimą. 

9.4. Mokyklai priklausančių pastatų ir teritorijos sutvarkymą: 

9.4.1. mokyklos pagrindinio pastato ir stadiono modernizavimas, dalinis vidaus patalpų remontas;  

9.4.2. darželio pastato modernizavimas, dalinis vidaus patalpų remontas, teritorijos aptvėrimas ir 

žaidimų aikštelių įrengimas pagal higienos normų reikalavimus; 

9.4.3. daugiafunkcio centro pastato modernizavimo trūkumų šalinimas, aplinkos sutvarkymas. 

 

 

Direktorė                                                                                                                             Asta Gužauskienė 


