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2018 M.  VEIKLOS ATASKAITA  

 

1. Informacija apie Įstaigą: 

1.1 Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazija. Trumpasis pavadinimas – Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija. Gimnazija 

įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190094160. Įsteigimo metai – 1867 m. Teisinė forma – 

biudžetinė įstaiga, kodas 190094160. Priklausomybė – savivaldybės mokykla. Savininkas – Kelmės 

rajono savivaldybė, kodas  111106461, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143, Kelmė. Gimnazijos buveinė 

– Mokyklos g.1, 86383, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo 

mokykla, kodas 3120. Tipas – gimnazija, kodas 3124. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo 

gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga 

darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo mokykla. Mokymo kalba – lietuvių. Mokymosi formos – grupinio 

mokymosi, pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, 

savarankiškas. 

                   1.2.  2018–2019 m. m. gimnazijoje mokosi  243 vaikai ir  mokiniai,  praėjusiais mokslo 

metais mokėsi 236. Mokinių skaičius nežymiai padidėjo. Šiemet 77 mokiniai gauna nemokamą 

maitinimą, pernai nemokamą maitinimą gavo 66 mokiniai. 27 mokiniai,  kurie gauna nemokamą 

maitinimą, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš socialiai silpnų šeimų. Kasmet daugėja socialinio 

pedagogo, psichologo konsultuojamų mokinių skaičius.  Psichologas  2018 m. konsultacijas teikė 

416 mokinių,  o 2017 m. 390 mokinių. Socialinis pedagogas 2018 m. konsultavo 274, o 2017 m. 

218  mokinių. Daugėja mokinių su elgesio problemomis. 2018 m. dėl elgesio problemų mokiniai  

konsultuoti 162 kartus, 2017 m. 106 kartus.  

                   1.3. Bendradarbiavimas su Kultūros ir amatų centru, aktyviai veikianti miestelio 

bendruomenė, saviveiklos kolektyvai stipriai prisideda prie kultūrinės situacijos gerinimo, mokinių 

kultūrinio ugdymo. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Šaulių sąjunga, kuri skatina ir palaiko 

jaunųjų šaulių veiklą. Glaudūs ryšiai su Kurtuvėnų regioniniu parku padeda ugdyti socialines, 

gamtamokslines mokinių kompetencijas. Ypač didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas tautiškumo, 

patriotiškumo ugdymui. Kasmet minimas šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimtadienis, organizuojami pilietiškumo renginiai. Palaikomas glaudus ryšys su Putvinskio giminės 

palikuonimis, kurie kasmet skiria 100 Eurų premiją labiausiai nusipelniusiam jaunajam šauliui.  

                 1.4. Muzikos skyriuje 2018 metais mokėsi  63 mokiniai (40 mokinių formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo programose, 23 mokiniai neformaliojo švietimo programose). 2017 

metais mokėsi 58 mokiniai. Mokinių skaičius nežymiai padidėjo. 2018 m. formalųjį švietimą 

papildančio pradinio muzikinio ugdymą programą baigė 8 mokiniai, o pagrindinio ugdymo  

programą  2 mokiniai.  1 mokinė dalyvavo „ Dainų dainelė 2018“ televiziniame ture, o šiemet ji 

sėkmingai tęsia mokymąsi Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, solinio dainavimo programoje. 

2018 m. lapkričio mėn. muzikos skyrius iškilmingu koncertu minėjo savo veiklos dvidešimtmetį. 

Gruodžio mėnesį organizavo XIII tarptautinės vokalinės sakralinės muzikos festivalį „ Skriski, 

giesmele...“, kuriame dalyvavo virš 300 dalyvių. Festivalinis kasmet auga ir didėja norinčių 

dalyvauti jame dalyvių skaičiumi. Muzikos skyriaus mokytojai gegužės mėnesį organizavo trijų 

gimnazijų, turinčių meno ir muzikos skyrius, koncertą Kelmės kultūros centre, skirtą paminėti 

Europos dienai. 22 mokiniai dalyvavo Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje. 

Gimnazijoje veikiantis muzikos skyrius stipriai  prisideda prie meninio, kultūrinio mokinių 

ugdymo. 

   1.5. Kontaktinė informacija: 
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Adresas: Mokyklos g.1, 86383, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas. Tel. Nr. +370 427 55242,  

+370 427 55418; saukenu.gimnazija@gmail.com , www.saukenu.gimnazija.lt  

 1.6. Įstaigos vadovas. 

 Įstaigos vadovas – direktorė Rima Andrulienė 

 1.7. Įstaigos darbuotojai: 

 1.7.1. mokytojai: 

Dalyko 

pavadinimas 

Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos 

Viso Mokytojai 

(p/n) 

Vyresnieji 

mokytojai 

(p/n) 

Mokytojai 

metodininkai 

(p/n) 

Mokytojai  

ekspertai 

(p/n) 

Neatestuo

ti (p/n) 

Lietuvių kalba 2   2p   

Anglų kalba 2  1p 1p   

Vokiečių kalba 1   1p   

Rusų kalba 1  1p    

Tikyba  1   1n   

Etika 1  1p    

Istorija 2   2p   

Geografija 1   1p   

Matematika 2  2p    

Informacinės t. 1  1p    

Biologija 1   1p   

Fizika 1  1p    

Chemija 1  1p    

Dailė 1 1p     

Muzika 2   2p   

Technologijos 2 1p 1n    

Kūno k. 2  2p    

Pradinės klasės 4  2p 2p   

Muzikos skyrius 5 1p 1p 3p   

P/n – nurodyti pagrindinė darbovietė ar nepagrindinė 

           1.7.2. kiti įstaigos darbuotojai: 

Nr. Pareigos Etatai 

 Pedagoginiai darbuotojai:  

1. Direktorius  1 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 

3. Socialinis pedagogas 1 

4. Logopedas  0,5 

5. Specialusis pedagogas 0,5 

6. Psichologo asistentas 1 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,61 

8. Auklėtojas 0,61 

9. Pailgintos dienos grupės auklėtojas 0,5 

10. Skyriaus vedėjas 0,25 

 Nepedagoginiai darbuotojai:  

11. Vyr. bibliotekininkas 1 

12. Mokytojo padėjėjas 2 

13. Raštinės vedėjas 1 

14. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

1 

15. Informacinių technologijų specialistas
 

1 

http://www.saukenu.gimnazija.lt/
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16. Auklėtojo padėjėjas 0,5 

17. Vairuotojas
 

2 

18.  Darbininkas 2 

19. Kiemsargis 1 

20. Valytojas 5,2 

 

2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant Įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos tikslus, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis: 

2.1. Strateginio tikslo: Užtikrinti kokybišką kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę ir 

veiksmingumą įgyvendinimui buvo numatyta 13 priemonių  2018 m. gimnazijos veiklos plane. 

Buvo stiprinamos mokytojų kompetencijos susijusios su mokymosi veiksmingumu, efektyvinama 

pagalba mokiniams, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems 

specialistams, tėvams. Siekiant mokytojų kompetencijų veiksmingumo buvo skiriamas didelis 

dėmesys metodinių grupių veiklai, numatyti konkretūs darbai, veiklos, kolegialaus grįžtamojo ryšio 

teikimas. Efektyvinamas mokinių asmeninės pažangos fiksavimas ir stebėjimas. Dalyvavimas 

europiniuose projektuose „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ bei 

„Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“ 

ženkliai prisidėjo prie strateginio plano tikslų pasiekimo. 

2.2. Strateginio tikslo: Siekti mokinių asmeninės brandos, skatinti jų saviraišką 

įgyvendinimui  2018 m. buvo  suplanuotos ir įvykdytos 9 veiklos. Tai buvo mokinių savęs pažinimo 

valandėlės, renginiai skatinantys toleranciją, draugiškumą, pagarbą kitiems, aktyviųjų susirinkimų 

organizavimas, lyderystės ugdymas per įvairias veiklas, mokinių siūlomų neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų plėtotė, savanorystės iniciatyvų skatinimas, programos „Emocija+“ įgyvendinimas. 

Buvo stiprinama ir efektyvinama klasių kuratorių veikla siekiant sustiprinti klasių bendruomenes. 

2.3. Laimėti UPC organizuojami mini mokymai „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų  tobulinimas“. Gimnazijoje vyko 2 dienų mokymai “Efektyvi klasės 

vadyba“. Šie mokymai ypatingai naudingi klasių kuratoriams, mokytojams dalykininkams.  

2.4. Inicijuota ir pasirašyta paslaugų teikimo sutartis  su  Dr.  Juozo P. Kazicko fondu, 

Labdaros ir paramos fondu.  Nuo 2018-10-01 gimnazijoje vykdoma programa  „Jaunimas gali“. 

Programoje dalyvauja 28 mergaitės iš 6-8, I-III klasių. 2018 m. vyko fondo finansuojamos 6 

veiklos: susitikimas su fondo kuratoriais, 2 trenerių seminarai, sporto šventė ir susitikimai su sporto 

garsenybėmis Kėdainiuose, sporto šventė gimnazijoje. Programos misija–kiekvienam vaikui 

suteikti galimybę į pilnavertį gyvenimą. Naudoti sportą, kaip priemonę pritraukti jaunimą. Suteikti 

mergaitėms pasitikėjimo savimi, kelti jų savivertę. 

2.5. 2018 m. gimnazijoje vykdyti projektai ir programos: 

              2.5.1.  „Antras žingsnis“; 

              2.5.2. „Paauglystės kryžkelės“; 

2.5.3. „Obuolio draugai“; 

2.5.4. „Zipio draugai“; 

2.5.5.  Vokiečių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje „Kiškis Hansas“, 600 Eur; 

2.5.6. „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ 699,17 Eur; 

2.5.7. „Pienas vaikams“, 1117,44 Eur; 

2.5.8. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas vaikų vasaros stovykloje „Spalvos 

vaikams“, 1600 Eur; 

2.5.9. Goethe‘s instituto Lietuvoje projektas „Vadovėlio „Paul, Lisa & Co“ pilotavimas 

Lietuvos mokyklose“, 160 Eur; 

2.5.10. Iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „ Aštuntų klasių mokinių 

matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės r. partnerinėse mokyklose“, 3561,17 Eur; 

2.5.11. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 2353,45 Eur 

2.5.12. Iš ES struktūrinių fondų finansuojamas UPC projektas  „Bendrojo ugdymo 

mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“; 

2.5.13. LL3 projektas „Lyderių laikas“; 
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2.5.14. Dr. J. P. Kazicko labdaros ir paramos fondo finansuojamas projektas  „Jaunimas 

gali“; 

2.5.15. Gamtosauginis projektas „Mes rūšiuojam“; 

2.5.16. „Sveikatiada“. 

2.6. 2018 metų olimpiadų,  konkursų, varžybų pasiekimai: 

5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada I, II vietos 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada II vieta 

Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso   

„Mažasis diktantas“ savivaldybės etapas  

I, III vietos 

Fizikos konkursas  II vieta 

Geografijos olimpiada „ Mano gaublys“ tarp šeštos 

klasės mokinių 

II vieta 

5 klasės Matematikos olimpiada  II vieta 

Tarptautinis mokinių vokalinės sakralinės muzikos 

festivalis-konkursas „Skriski,  giesmele...“ 

I vieta (dalyvė) 

Tarptautinės jėgos sporto varžybos „Lačausis 2018“ I vietos laimėtoja jaunių grupėje (komanda) 

Lietuvos svarsčių kilnojimo ilgo ciklo čempionatas I vieta  jaunimo grupėje (dalyvis) 

Lietuvos svarsčių kilnojimo ilgo ciklo čempionatas I vieta mergaičių grupėje (dalyvė) 

Lietuvos atviros svarsčių kilnojimo varžybos 

„Sūduvos taurė 2018 

I vieta mergaičių grupėje (dalyvė) 

Lietuvos mokyklų žaidynės, svarsčių kilnojimo 

miestų finalai 

I vieta mergaičių grupėje (dalyvė) 

Europos jaunių svarsčių kilnojimo čempionatas I vieta mergaičių grupėje (dalyvė) 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų 

svarsčių kilnojimo varžybos 

I vieta (dalyvis) 

Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas I vieta jaunių grupėje (dalyvis) 

Tarptautinės jėgos sporto varžybos „Lačausis 2018“ 

absoliutus nugalėtojas 

10-12 klasių grupėje 

Lietuvos svarsčių kilnojimo ilgo ciklo čempionatas, 

jaunimo grupė, svorio kategorija iki 95 kg 

I vieta (dalyvis) 

Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo 

varžybos, svorio kategorija virš 85 kg  

I vieta (dalyvis) 

Lietuvos mokyklų žaidynės, svarsčių kilnojimo 

miestų finalai 

I vieta (dalyvis) 

Europos jaunių svarsčių kilnojimo čempionatas II  vieta (dalyvis) 

 

2.7. 2018 m. vidurinio ugdymo programą baigė 20 abiturientų. 2018 metų brandos 

egzaminų rezultatai: 

Egzaminas Laikiusiųjų abiturientų 

procentinė dalis 

Vidutinis egzamino įvertinimas 

Lietuvių klb. VBE 42,86 36,8 

Matematikos VBE 42,86 21,54 

Anglų klb. VBE 61,90 41,2 

Biologijos VBE 42,86 53,0 

Chemijos VBE  9,52 48,0 

Istorijos VBE 14,29 29,7 

Geografijos VBE 4,76 31,0 

Lietuvių klb. MBE 57,14 5,4 

Menų MBE 9,52 7,5 

Technologijų  MBE 28,57 8,2 
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2.8. Į aukštąsias mokyklas įstojo  9 abiturientai, profesines mokyklas 6 abiturientai, 2 dirba 

Lietuvoje, 2 išvyko dirbti į Angliją, 1 krašto apsaugos savanoris. 

2.9.  2018 m. balandžio–gegužės mėn. atlikti Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo 

(toliau MNPP) testai 2, 4, 6, 8 klasėse. 

2 klasės rezultatai: 

Dalykas                                                             Lygis                                               Procentai 

Matematika 1 grupė 7,1 

 2 grupė 57,1 

 3 grupė 35,7 

Skaitymas 1 grupė 14,3 

 2 grupė 42,9 

 3 grupė 42,9 

Rašymas (teksto kūrimas) 1 grupė 7,7 

 2 grupė 38,5 

 3 grupė 53,8 

Rašymas (kalbos sandaros 

pažinimas) 

1 grupė 14,3 

 2 grupė 57,1 

 3 grupė 28,6 

              2 klasės mokiniams geriausiai sekėsi atlikti rašymo (teksto kūrimo) užduotis. Daugiausia 

sunkumų (14,3 proc.) sukėlė rašymo (teksto sandaros pažinimo) ir skaitymo testai. 

4 klasės rezultatai: 

Dalykas Lygis Procentai 

Matematika Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 23,5 

 Pagrindinis 52,9 

 Aukštesnysis 23,5 

Skaitymas Nepasiektas patenkinamas 5,9 

 Patenkinamas 41,2 

 Pagrindinis 23,5 

 Aukštesnysis 29,4 

Rašymas Nepasiektas patenkinamas 8,3 

 Patenkinamas 33,3 

 Pagrindinis 33,3 

 Aukštesnysis 25,0 

Pasaulio pažinimas Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 5,9 

 Pagrindinis 47,1 

 Aukštesnysis 47,1 

4 klasės mokiniai daugiausia aukštesniojo lygio įvertinimų (29,4 proc.) gavo iš skaitymo 

testų, o (8,3 proc.) mokinių nepasiekė patenkinamo lygio iš rašymo. 

6 klasės rezultatai: 

Dalykas Lygis Procentai 

Matematika Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 16,7 

 Pagrindinis 66,7 

 Aukštesnysis 16,7 

Skaitymas Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 0 

 Pagrindinis 33,3 

 Aukštesnysis 66,7 



 6 

Rašymas Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 16,7 

 Pagrindinis 83,3 

 Aukštesnysis 0 

 6 klasės mokiniams geriausiai sekėsi per skaitymo testo atlikimą (66,7 proc.) pasiekė 

aukštesnįjį lygį. Nepatenkinamo lygio įvertinimų nebuvo nei vieno. 

 8 klasės rezultatai: 

Dalykas Lygis Procentai 

Matematika Nepasiektas patenkinamas 11,1 

 Patenkinamas 55,6 

 Pagrindinis 33,3 

 Aukštesnysis 0 

Skaitymas Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 38,9 

 Pagrindinis 38,9 

 Aukštesnysis 22,2 

Rašymas Nepasiektas patenkinamas 31,6 

 Patenkinamas 10,5 

 Pagrindinis 42,1 

 Aukštesnysis 15,8 

Gamtos mokslai Nepasiektas patenkinamas 0 

 Patenkinamas 29,4 

 Pagrindinis 64,7 

 Aukštesnysis 5,9 

Socialiniai mokslai Nepasiektas patenkinamas 5,3 

 Patenkinamas 36,8 

 Pagrindinis 57,9 

 Aukštesnysis 0 

                      Iš 8 klasės mokinių rezultatų labiausiai neramina rašymas, nes net (31,6 proc.) 

mokinių nepasiekė patenkinamo lygio. Geriausiai sekėsi atlikti skaitymo testus. 

                     3. Įstaigos biudžetas: 

 3.1. 2018 m. iš įvairių šaltinių gauta lėšų: 

 

Valstybės biudžetas 407.890,79 Eur 

Savivaldybės biudžetas 255.927,90 Eur 

Europos sąjungos lėšos 4.161,17 Eur 

Specialiosios programos 6.113,99 Eur 

Paramos lėšos (2 proc.)                             792,58 Eur 

                                                                    Viso: 674.886,43 Eur 

 3.2. Gautas lėšas mokykla panaudojo: 

Mokinio krepšelio finansavimui 387413,67 Eur  +  1608,80 Eur. (NEC egzamin.) 

darbo užmokesčiui 290.868,03 

socialinio draudimo įmokoms 91.742,54 

spaudiniams (vadovėlių įsigijimui) 2.515,60 

kitoms prekėms, (ūkinis inventorius, mokymo 

priemonės) 

1.667,79 

 

komandiruotės išlaidoms                                                                                     191,94 

kvalifikacijos kėlimui   1.079,06 

kitos paslaugos (IKT, mok. paž. veikla, profes. 957,51 
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orient.) 

                                                                    Viso: 389.022,47 

Mokymo aplinkai   187.621,07 Eur + 2800,00 (130 lėšos) 

darbo užmokesčiui    93.941,62 

socialinio draudimo įmokoms   27.000,00 

medikamentams 182,82 

kitoms prekėms, ūkinis inventorius                                                        881,07 

IT prekėms (kompiuterių pirkimas) ir paslaugų 

įsigijimas                                    

1.100,00 

komunalinėms paslaugoms 40.634,00 

ryšių paslaugoms 800,00 

transporto išlaikymui   16.022,56 

kitoms paslaugoms                    1.081,00 

kvalifikacijos kėlimui                                                                                          135,00 

mokytojų kelionės į darbą kompensacijoms 8.643,00 

                                                                     Viso: 190.421,07 

Muzikos skyrius 53.186,83 Eur + 2.000,00 Eur (MK lėšos) 

+960,00 (20038 lėšos) 

darbo užmokesčiui 43.686,83 

socialinio draudimo įmokoms 12.383,70 

kvalifikacijos kėlimui                                                                                            76,30 

                                                                     Viso:                          56.146,83 

Specialiosioms programoms (už paslaugas) 5.530,95  

IT (spausdintuvų pirkimas) ir paslaugų 

įsigijimui 

1.986,10                      

ūkiniam inventoriui 2.288,98 

festivaliui „Skriski, giesmele...“ 346,00 

kitoms išlaidoms 909,87 

                                                                     Viso: 5.530,95 

Specialiosioms programoms (patalpų nuoma) 583,04  

kitoms prekėms, paslaugoms 400,13 

komunalinėms paslaugoms 182,91 

                                                                    Viso: 583,04 

Nemokamas mokinių maitinimas ir 

administravimas 

15.908,32 

Mokinių pavėžėjimas 12.320,00 

Vokiečių kalbos skatinimas 600,00 
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darbo užmokesčiui 344,88 

socialinio draudimo įmokoms 255,12 

                                                                    Viso: 600,00 

Paramos lėšos (2 proc.) 792,58 

informacinių prekių (spausdintuvo pirkimas) 584,24 

baldų (lentynų pirkimas 3 vnt) 200,00 

girliandų ant eglutės pirkimas                                                                                 8,34 

                                                                    Viso: 792,58 

                                                                 Iš viso: 674.886,432019      

 4. 2019 m. Biudžeto sąmata: 

 4.1. Planuojamos lėšos: 

 

 

Valstybės biudžetas 429.400,00  

Savivaldybės biudžetas 301.600,00 

Specialiosios programos 6.000,00 

                                                                    Viso: 737,000,00 

 Lėšas mokykla planuoja panaudoti:    

Mokinio krepšeliui 395.000,00 Eur (valstybės) + 28.700,00 Eur 

(savivaldybės) 

darbo užmokesčiui 408.300,00 

socialinio draudimo įmokoms 5.400,00 

kvalifikacijos kėlimui   1.800,00 

IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                                    1.400,00 

kitų prekių (vadovėliai, priemonės) ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

5.900,00 

darbdavio socialinė parama pinigais (2 d. ligos iš 

darbdavio lėšų) 

900,00 

                                                                    Viso: 423.700,00 

Mokymo aplinkai   189.600,00  + 15.000 

darbo užmokesčiui    107.600,00 

socialinio draudimo įmokoms   3.200,00 

darbuotojų sveikatos tikrinimui   200,00 

ryšių paslaugoms 800,00 

transporto išlaikymui   15.000,00 

aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos                                                        800,00 

materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos                                             400,00 

kvalifikacijos kėlimui 200,00 

komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, 53.000,00 
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vanduo, šiukšlės)                      

IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                                        1.000,00 

komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, 

vanduo, šiukšlės)                      

800,00 

kitų prekių (baldų, lovų) ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos   

5,800,00 

mokytojų kelionės į darbą išlaidų kompensacija       7.400,00 

darbdavio socialinė parama pinigais (2 d. ligos iš 

darbdavio lėšų, išeitinė išmoka)         

9.200,00 

                                                              Viso: 204.600,00 

Muzikos skyrius 55.000,00 (savivaldybės) + 4.200,00 +600,00 

(valstybės) 

darbo užmokesčiui 57.500,00 

socialinio draudimo įmokoms 1.800,00 

kvalifikacijos kėlimui 100,00 

darbdavio socialinė parama pinigais (2 d. ligos iš 

darbdavio lėšų)               

400,00 

                                                              Viso: 59.800,00  

Specialiosioms programoms (už paslaugas)                                                5.400,00 

Specialiosioms programoms (patalpų nuoma) 600,00 

Nemokamas mokinių maitinimas ir 

administravimas                             

29.600,00 

Mokinių pavėžėjimui 13.300,00 

                                                              Iš viso: 737.000,00 

 

 

5. Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus, išvadas, rekomendacijas: 

        5.1. 2018-11-14 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Janušienė   

tikrino metodinių grupių veiklos įtaką mokinių rezultatų kokybei. Siūlymai: Metodinių grupių 

pirmininkams parengti veiklos pristatymą gerosios patirties sklaidos renginyje kitoms mokykloms 

2019 m. balandis-birželis. 

  5.2. 2018-04-12 Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas K. Kneižys atliko kasmetinę 

statinio apžiūrą. Išvada: Tvarkyti stogo dangą.  Apskardinti. Remontuoti garažą. 

 5.3. 2018-12-07 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos, Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vyr. specialistė L. Andriulienė vykdė  

periodinės valstybinės sveikatos saugos kontrolę. Nurodymas: Iki 2019-03-04 pašalinti HN 21:2017 

29.2.2 p., 45 p. 58 p. pažeidimus (tualetų ir dušų sienos nėra padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms 

medžiagoms atsparia danga). Nurodymas įvykdytas. 

 5.4. 2018-09-13 Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos tikrino 

šilumos tiekimo, gamybos įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą. Išvada: Pateikti 

trūkstamus dokumentus, izoliuoti pastato sistemos šilumos vamzdynus pagal reikalavimus.  

 

 

 

6.  Problemos: 
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                     6.1. Reikalinga mokyklos pastatų renovacija: būtina keisti stogą, pakeisti medinius, 

nesandarius langus, atnaujinti vamzdyną, pakeisti seną elektros instaliaciją.  

   

 

Direktorė                                                                                                                 Rima Andrulienė 

 

 

 

PRITARTA: 

 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos tarybos  

posėdžio 2019 m. balandžio 1 d. protokoliniu nutarimu Nr.2  


