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PRITARTA 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario 27 d. 

sprendimu Nr. T1-258 

  

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Trumpa informacija apie mokyklą. 
Mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla - daugiafunkcis centras. 

2019 metais Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje 2018-2019 mokslo metus baigė 113 1-10 klasių 

mokinių, 11 priešmokyklinio amžiaus ir 40 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių. 2019-2020 mokslo metus 

pradėjo 110 1-10 klasių mokinių, 19 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 1588 lankytojų. Mokykloje dirbo 47 

darbuotojai, iš jų 30 pedagoginio, 17 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. 

2019 m. buvo iškelti šie metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai:  
          1.    Kiekvieno mokinio pažanga kiekviename mokomajame dalyke.  

1.1. Diegti lygiavertį partnerišką bendradarbiavimą tarp mokytojo ir mokinių kiekvienoje formalioje 

ir neformalioje veikloje.  

1.2. Ugdyti(s) atsakomybę už savo mokymąsi kiekvienoje formalioje ir neformalioje veikloje.  

          2.    Tikslingas kolegialus mokytojų mokymasis.  
2.1. Dalintis turimomis ir/ar įgytomis žiniomis.  

2.2. Vykdyti tikslinius patirties mainus „Kolega kolegai“.  

Pasirinktų prioritetų įgyvendinimas sąlygojo pasiektus 2019 m. svariausius rezultatus, 

rodiklius: 

I. Akademiniai pasiekimai: 

1. PUPP rezultatai: 

1.1. Lietuvių kalbos PUPP vidurkis (6,46) - aukštesnis nei Lietuvoje (6,28), Klaipėdos rajone (6,24), 

Šilutės rajone (6,13); 

1.2. Matematikos PUPP vidurkis (4,77) – aukštesnis nei Šilutės rajone (4,73). 

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

2.1.1. 4 klasės NMPP: matematikos, skaitymo, pasaulio pažinimo - aukštesni nei šalies; rašymas – 

aukštesni nei šalies bei rajono; 

2.1.2. 6 klasės MNPP: skaitymas - aukštesni nei šalies; matematikos, rašymo - aukštesni nei šalies bei 

rajono; klausimynų rodikliai - mokėjimo mokytis, patyčių situacijos mokykloje – aukštesni nei šalies 

ir rajono. 

2.2. specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių: 

2.2.1. 4 klasės: skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, klausimynų rodikliai: patyčių situacijos- 

aukštesni nei šalies bei rajono; matematikos – atitinka šalies ir rajono. 

2.2.2. 6 klasės: matematikos, rašymo – atitinka rajono, skaitymo – aukštesni nei rajono; klausimynų 

rodiklis -  mokėjimo mokytis - atitinka rajono. 

Pridėtinės vertės rodiklis: 

4 klasė  - viršija rajono vidurkį; 

6 klasė – viršija rajono bei šalies vidurkį. 
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II. Pagal mokyklos 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaitas: 

1. Mokyklos veiklos kokybės vertinimo rodiklių lygiai, atlikus giluminį įsivertinimą: 

1.2. rodiklis 1.2.2. „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ 3 lygį; 

1.2. rodiklis 2.2.1. „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ atitinka 3 lygį. 

 2.   NŠA mokinių apklausos  (Mk14) ir mokinių tėvų apklausos (T07) vertės: 
 2.1. aukščiausios vertės: 

2.1.1. mokinių nuomone: „Man svarbu mokytis“ (3,3), „Mokykloje su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės“ (3,3), „Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai“ (3,3), „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems“ (3,4); 
2.1.2. tėvų nuomone: „Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime“ (3,4), 

„Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant“ (3,4), 

„Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam“ (3,5), „Mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais“ (3,5); 
2.2. žemiausiosios vertės yra  gana aukštos: nuo 2,8 iki 3,2.   

   3. Mokyklos veiklos kokybės (po 2018-04-(09-12) išorės vertinimo) tobulinimo plano 3-ims 

metams veiksmingumo tarpiniai (2018-2019 m. m.) rezultatai: 

 3.1. siekiant kiekvieno mokinio pažangos kiekviename mokomajame dalyke: 

3.1.1. partneriškai bendradarbiaujant mokiniams su mokytojais organizuota apie 50⁒ 

netradicinių pamokų; 
3.1.2. kiekvienas mokinys pagilino mokėjimo mokytis kompetenciją;  
3.1.3. apie 40⁒ mokinių, turinčių pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalyvavo pamokos 

vyksmo kūrime;  
3.1.4. į patirties mainus „Klasė – klasei“ įsitraukė 30⁒ klasių; 
3.1.5. reflektavo apie naujai išmoktus dalykus: su klasės vadovu 50⁒ mokinių, su tėvais 37⁒ 

mokinių; 
 3.2. siekiant tikslingo kolegialaus mokytojų mokymosi: 

3.2.1. dalinosi turimomis ir/ar įgytomis žiniomis 38⁒ mokytojų; 
3.2.2. įsitraukė į tikslinius patirties mainus „Kolega kolegai“ 35⁒ mokytojų. 

   4. Įgyvendinant Šilutės r. modelio „Pasidalinta atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ 

(LL3), vykusių mokykloje patyriminio mokymosi (PSD, PSS) veiklų įverčiai:  

4.1. praktiškumas, naudingumas, pritaikymas kasdieniame gyvenime - 60⁒;  

4.2. mokinių pastangos, asmeninė pažanga, savivaldumas - 66⁒;  

4.3. veiklų kokybė - 81⁒. 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

Kintų pagrindinė mokykla 2019 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 6 nevyriausybinėmis organizacijomis. 

4. Kadrų politika. 
Mokykloje dirbo 30 pedagogų. Amžiaus vidurkis – 47 metai. 

   28 – turi pedagogo kvalifikaciją;      6 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

   30 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją;    11 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

   3 –  pensinio amžiaus;        13 – 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.  
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5. Ugdymo pasiekimai. 
2018-2019 m. m. mokymosi rezultatai: klasių pažangumo vidurkis – 7,46; lankomumo rezultatai 

– 1 mokiniui tenka 31,06 praleistos pamokos per metus; 1-4 klasėse įvertinimu „labai gerai“ mokslo metus 

baigė 5 mokiniai, 5-10 klasėse pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 4 mokiniai; 

2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

 Lietuvių kalba 6,46  6,21  

 Matematika 4,77  5,64 

2018–2019 m. m. 14 mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 14 mokinių 2019-2020 mokslo 

metais vidurinio ugdymo siekia Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje - 9 mokiniai, profesinėse 

mokyklose – 5 mokiniai. 

Mokykla sudarė sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2018-2019 m. m. Kintų pagrindinės 

mokyklos mokiniai rajoninėse dalykų olimpiadose ir konkursuose laimėjo 8 prizines vietas. Rajono įvairių 

sporto šakų varžybose laimėtos 10 prizinių vietų, respublikinėse - 2.  

Dėmesys skirtas ugdymui karjerai:  

1) mokinių dalyvavimas 5 edukacinėse „Mokslo festivalio renginiuose“; 

2) trys mokinių išvykos į mokslo įstaigas; 

4) mokinių dalyvavimas projekte „Būsiu..“ (dalyvavimas elektroninėse pamokose, pažintis su 

profesijomis, dalyvavimas STEAM infomobilio edukacinėje veikloje); 

5) organizuota mokinių išvyka į Plaškių pasienio užkardą, karinio rengimo pamokos, Karjeros 

diena. 

6) 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 8“; 

6.1.2. atviros jaunimo erdvės projektas „Mes visi reikalingi Lietuvai“ (Šilutės r. savivaldybės 

jaunimo programa 2019 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); 

6.2.3. parneriai LR Kultūros tarybos, Šilutės rajono savivaldybės edukaciniame projekte „Ką 

byloja Kintų krašto vietovardžiai?“ 

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

7. Lėšų panaudojimas. 

Mokinio krepšelio lėšos 

Išlaidų pavadinimas 
2019 m. sąmata, 

Eur 

Koreguota ir 

papildyta 2019 m. 

sąmata, Eur 

Kasinės išlaidos, 

Eur 

Darbo užmokestis 321800 356500 356500 

Socialinio draudimo įmokos 4800 5730 5730 

Prekių ir paslaugų naudojimas 4600 3679 3679 

t.sk. IKT diegimas ir naudojimas 400 579 579 

kvalifikacijos kėlimas 1000 1000 1000 

kitos prekės ir paslaugos  3200 2100 2100 

Darbdavių socialinė parama 1900 1801 1801 

Iš viso 333100 366710 366710 

2019 m. pabaigoje sąmatos lėšos koreguotos tarp išlaidų straipsnių bei 33610 Eur papildyta 

sąmata dėl etatinio mokytojų apmokėjimo įvedimo. Mokinių skaičius 2019-09-01 buvo 110, mokinio 
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krepšelio išlaidos (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 331060 Eur. Vienam mokiniui teko 

3009 Eur lėšų. 

Savarankiškos lėšos 

Išlaidų pavadinimas 
2019 m. sąmata, 

Eur 

Koreguota ir 

sumažinta 2019m. 

sąmata, Eur 

Kasinės išlaidos, 

Eur 

Darbo užmokestis 151400 175000 175000 

Socialinio draudimo įmokos 2250 2447 2447 

Prekių ir paslaugų naudojimas 43700 41173 41173 

t.sk. mityba 2000 2200 2200 

Medikamentai (sveikatos tikr) 200 200 200 

ryšių paslaugos 400 520 520 

transportas 5000 7300 7300 

komandiruotės 100 373 373 

kvalifikacijos kėlimas 300 280 280 

Komunalinės paslaugos 34600 29200 29200 

kitos prekės ir paslaugos  1100 1100 1100 

Darbdavių socialinė parama 800 630 630 

Iš viso 198150 219250 219250 

2019 metų pabaigoje buvo daromas sąmatos lėšų koregavimas tarp straipsnių bei 21100 Eur 

papildyta sąmata darbo užmokesčiui. 

Vasaros stovyklos „Vasara vaikystės miestelyje“ organizavimui gauta 500 Eur, Atviros jaunimo 

Jaunimo inciatyvų skatinimo projekto vykdymui 550 Eur. 

 2019 m. gauta 14908 Eur tėvų įnašų, panaudota 13830 Eur, iš jų darželio vaikų mitybai 12300 

Eur., prekėms 1530 Eur. Sukauptų lėšų likutis 1078 Eur. Pajamų iš nuomos gauta 429 Eur, panaudota 

387 Eur, sukauptų lėšų likutis 42 Eur. 

Gyventojų užimtumo didinimo programai gauta ir išleista 1286 Eur, nemokamam mokinių 

maitinimui –  8687,10 Eur.  

Paramos 2% lėšų gauta 749,55 Eur, anoniminės paramos 389,55 Eur, paramos iš įmonių 400 Eur, 

iš tėvų 1167 Eur..  

8. Materialinės bazės gerinimas 

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

už 3456,97 Eur.  

2019 m. įsigyta: 

Vadovėliai                                               861 Eur. 

Inventorius                                             4378 Eur. 

t.sk. baldai                          435 Eur. 

        klasės lenta                              48 Eur. 

        rūbai, avalynė mokyklą reprezentuojančioms grupėms 1939 Eur. 

        inventorius virtuvei                         758 Eur. 

        dronas                          496 Eur. 

   inventoriaus darželiui                                                          702 Eur. 

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).  
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9.2. Naujo mokyklinio autobuso įsigijimą. 

9.3. Mokyklai priklausančių pastatų ir teritorijos sutvarkymą: 

9.3.1. mokyklos pagrindinio pastato ir stadiono modernizavimas, dalinis (neremontuotų) vidaus 

patalpų remontas;  

9.3.2. darželio pastato modernizavimas, dalinis vidaus patalpų (neremontuotų) remontas (salės 

įrengimas), teritorijos aptvėrimas pagal higienos normų reikalavimus; 

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

 

 

Direktorė                                                                                                                             Asta Gužauskienė 


