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                                                    tarybos 2019 m. kovo 28 d.  
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UKMERGĖS SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA 

  1. Direktorius Arūnas Kerza. III-ji mokyklos vadybos kategorija.  

  2. Įstaigos vidaus administravimas.  

  2018 metais mokyklos veiklai vadovavau ir ją administravau vadovaudamasis mokyklos 

nuostatais, direktoriaus pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, metiniais veiklos ir ugdymo 

planais bei kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Pagrindinės veiklos kryptys 2018 

metais: kiekvieno mokinio paţangos ir pasiekimų skatinimas, ugdymo rezultatyvumo uţtikrinimas,  

mokyklos prestiţo gerinimas.  

  3. Iniciatyvos ir dalyvavimas projektuose. 
  Mokytojų tarybos posėdţiuose analizavau mokinių ugdymosi rezultatus, mokinių 

mokymosi motyvacijos skatinimo ir ugdymo kokybės gerinimo pamokoje aspektus, mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimą uţtikrinant mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus.  

  Su mokyklos pradinių klasių mokytojais dalyvavau socialinės emocinės programos 

„Lion‘s Quest“ seminaruose, aptariau jos įgyvendinimą Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje 

mokykloje, Dainavos mokykloje – daugiafunkciame centre, Laičių pradinio ugdymo skyriuje.  

  Inicijavau Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą Ukmergės rajono Dainavos 

pagrindinės mokyklos 2; 4; 6 ir 8 klasėms ir sudariau galimybes mokiniams, mokytojams savarankiškai 

ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįţtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo 

kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįţtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. 

   Siekdamas ugdymo proceso Ukmergės rajono Dainavos pagrindinėje mokykloje 

nuoseklumo, dalyvavau šios ugdymo įstaigos veiklos plano, pradinio ir pagrindinio ugdymo plano 

programų, mokyklos reorganizacijos sąmatos projekto parengime.  

 Mokyklos tėvų visuotiniuose susirinkimuose supaţindinau juos su mokyklos 2017-2018 

mokslo metų veiklos rezultatais, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano 

įgyvendinimu, mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo prioritetais ugdant vaikus, turinčius elgesio 

problemų, Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizacijos tikslais ir laukiamais rezultatais. Eidamas 

direktoriaus pareigas Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, puoselėjau partnerystės modelio 

įgyvendinimo tęstinumą bendruomenėje, grindţiamą nuosekliu bendradarbiavimu su šeima, siekiant 

efektyvesnės vaiko socializacijos, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų uţtikrinimo. Aktyviai 

dalyvavau atvejo vadybos posėdţiuose Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre. 

 Inicijavau mokyklos mokytojų dalyvavimą Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos, 

rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

Juose 2018 m. dalyvavo 100 % mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje. 

 Vykdţiau Laičių pradinio ugdymo skyriaus, Dainavos mokyklos – daugiafunkcio centro 

veiklos prieţiūrą, administravau mokyklos ir skyrių finansinę veiklą, valgyklų darbą, mokinių 

maitinimo organizavimą. Inicijavau mokyklos, Laičių pradinio ugdymo skyriaus, Dainavos mokyklos – 

daugiafunkcio centro turto inventorizacijos atlikimą. Mokyklos veikla publikuojama svetainėje 

www.senamiestis.ukmerge.lm.lt.

http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/
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                        4. Profesinis tobulėjimas. 

                        2018 metais 9 dienas dalyvavau kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Tobulinau savo 

kompetencijas smurto artimoje aplinkoje atpaţinimo, paauglių, kuriems skirtos minimalios prieţiūros 

priemonės psichosocialinio funkcionavimo ir mentalizacijos, vaikų socialinio emocinio ugdymo 

temomis. 

                         5. Mokykloje atliktų veiklos vertinimų ir patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų 

šalinimas. 

 Patikrą atliko Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius. Buvo 

vertinamas sąlygų sudarymas ikimokyklinio vaikų ugdymui Ukmergės Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriuje. Po vertinimo buvo pasiūlyta skyriuje pašalinti pelėsį, 

vėdinti patalpas, uţtikrinti specialiosios pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams, papildyti 

priešmokyklinio ugdymo grupę mokomosiomis priemonėmis, įrengti patrauklų takelį prie skyriaus, 

skirti auklėtojoms nekontaktines valandas ir sudaryti joms sąlygas dalyvauti kvalifikaciniuose 

renginiuose veiklos planavimo klausimais. 

  Visos veiklos vertinimo rekomendacijos, išskyrus takelio įrengimą (dėl lėšų ir 

ţmogiškųjų išteklių trūkumo), įgyvendintos. Takelis bus sutvarkytas 2019 metų pavasarį. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI 

6.1. Rekvizitai. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla. Adresas – Sodų g. 7, 

Ukmergė, LT 20129, tel. 8(340) 63569, el. p. rastine@senamiestis.ukmerge.lm.lt, interneto svetainė 

www.senamiestis.ukmerge.lm.lt. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190341810.   

                      6.2. Personalas. 

2018 m. gruodţio 31 d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, Dainavos 

mokykloje – daugiafunkciame centre ir Laičių pradinio ugdymo skyriuje dirbo 91 darbuotojas, iš jų – 

47 pedagoginiai darbuotojai. Mokytojams atlyginimai skaičiuojami vidutiniais koeficientais 

priklausomai nuo įgytos kvalifikacinės kategorijos. Specialistams mokami didesni nei minimalūs 

pareiginės algos koeficientai ir mokama 5% kintamoji dalis, kvalifikuotiems darbuotojams mokami 

minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. 

Mokyklos darbuotojų funkcijos paskirstytos optimaliai, savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti asignavimų planas darbo uţmokesčiui įvykdytas be įsiskolinimų. 

6.3.  Valdomas turtas. 

2018 gruodţio 31 d. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Dainavos mokyklos- 

daugiafunkcio centro ir Laičių pradinio ugdymo skyriaus ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė –

1212428,72 €, iš jų: pastatai –  924151,62 €, infrastruktūros ir kiti statiniai –  115195,40 €, kitos 

mašinos ir įrengimai –  65899,60  €, transporto priemonės – 40714,08 €, kompiuterinė įranga –

22323,90 €, baldai, scenos ir meno priemonės ir kita biuro įranga – 44144,12 €.  Ukmergės 

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdomo ir 

naudojamo valstybės turto vertė – 40752,54 €, nebalansinėje sąskaitoje esančio savivaldybės ir 

valstybės trumpalaikio turto ir inventoriaus vertė – 254902,77 €. 

7. Mokyklos vykdomos programos ir pagrindiniai pasiekimai. 

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, 

specialiąją pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas.  

Mokykla skiria dėmesį mokinių poreikiams tenkinti: papildomos valandos naudojamos 

matematikos, lietuvių kalbos, uţsienio kalbų, gamtos mokslų konsultacijoms ir moduliams. Į ugdymosi 

turinį integruotos antikorupcinio, pilietinio ugdymo, etninės kultūros, ţmogaus saugos, sveikatos 

ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/
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prevencijos, vaikų ir jaunimo socializacijos programos. Sėkmingai įgyvendinama paauglystės įgūdţių 

ugdymo Lions Quest programa 5–8 klasėse, 9-10 klasėse – „Raktai į sėkmę“. Pradinėse klasėse 

vykdomos ankstyvosios prevencijos, socialinių ir emocinių gebėjimų programos „Antras ţingsnis“. 

Mokytojams sudaromos sąlygos vesti pamokas netradicinėje aplinkoje, dalyvauti įvairiuose 

edukaciniuose projektuose mieste ir šalyje. Tiriami ir pagal galimybes tenkinami mokinių neformaliojo 

ugdymo poreikiai. Informacija apie mokyklos veiklą teikiama mokyklos interneto svetainėje, e-

dienyne, informaciniuose stenduose, mokinių tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienų, įvairių renginių 

metu. 

  Mokyklos mokytojų taryba 2018 metų posėdţiuose aptarė mokinių individualios 

paţangos, kompetencijų ugdymo temas, analizavo mokyklos mokinių mokymosi rezultatus: dauguma 

mokyklos mokinių padarė paţangą ir buvo keliami į aukštesnę klasę; didţioji dalis 2; 4; 6 ir 8 klasių 

mokinių, dalyvavusių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime pasiekė patenkinamą ir 

pagrindinį pasiekimų lygį. Dalis mokinių turėjo mokymosi motyvacijos problemų, todėl mokytojai 

bendravo ir bendradarbiavo su šeimomis, individualiai dirbo su mokiniais, uţtikrino jų tinkamą elgesį 

pamokose, mokykloje ir uţ jos ribų, tikrino kaip atliekamos namų darbų uţduotys. 

 Mokykloje organizuojama neformaliojo ugdymo veikla. Mokiniai lanko dailės, 

muzikos, dramos, sporto, informacinių technologijų, technologijų būrelius. 

  2017-2018 mokslo metais mokykla siekė atskleisti kiekvieno mokinio individualius 

gebėjimus per kūrybinę, meninę ir sportinę saviraišką, ugdymo formas tobulino įtraukdama mokinius į 

olimpiadas, konkursus, varţybas. Jų pasiekimai įvertinti diplomais, padėkomis.  

                       Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų: 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos 

raštingumo konkurse Andţela Serych, 6a klasės mokinė laimėjo II vietą,  Martynas Sakalauskas, 6a 

klasės mokinys – III vietą; pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje (diktantas) 4 klasės 

mokinė Ieva Kudlinskaitė laimėjo II vietą; pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 

(diktantas) Arvilė Daveikaitė, 3 klasės mokinė laimėjo III vietą; anglų kalbos raiškiojo skaitymo 

konkurse II-V klasių mokiniams ,,Mano eilėraštis – pavasariui“ 5 klasės mokiniai - Amelija Ţiaunytė ir 

Benas Krivas laimėjo I vietą; 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkurse Meda Urneţiūtė, 

5 klasės mokinė laimėjo II vietą, Dţiugilė Misiūnaitė, 5 klasės mokinė – II vietą, Lukrecija Stankutė,  5 

klasės mokinė -  III vietą; pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje (diktantas) Gilė Liepa 

Bundonytė, 2 klasės mokinė laimėjo III vietą; 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 8b klasės 

mokinė Rūta Kisieliūtė laimėjo II vietą; 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkurse 8a 

klasės mokinys Jogintas Varanavičius laimėjo II vietą; 5 – 12 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkurse Ugnius Navalinskas laimėtojo III vietą; 8 klasių mokinių chemijos olimpiadoje III laipsnio 

diplomu uţ komandinį rezultatą apdovanotos: Rūta Kisieliūtė, Kamilė Tretjakaitė, Julija Braţėnaitė.   

 2018 metais mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose. 

Prizininkais tapo: 4 klasės mokiniai edukaciniame konkurse ,,Olympis“: Emilė Verseckaitė, Titas 

Nadvaravičius, Joris Manakovas, Gabija Eidukynaitė, Danielė Kuosaitė, Gertrūda Baublytė; 

tarptautinėje olimpiadoje KINGS - 3 klasės mokinė Viktorija Vaicekauskaitė;  tarptautiniame 

matematikos konkurse ,,Kengūra 2018“  - 2 klasės mokinys Meiras Lyderis, 6b klasės mokinė Eva 

Blaţytė, 7b klasės mokinys Vytenis Striukys. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

nacionalinio etapo prizininke tapo 7b klasės mokinė Miglė Kudlinskaitė.   

  2018 metais mokiniai aktyviai dalyvavo Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

sporto varţybose: teniso varţybose II vietą iškovojo Pijus Vasiliauskas ir Justinas Dutkus, kvadrato 

varţybose mokyklos komanda laimėjo I vietą, smiginio varţybose mokyklos komanda laimėjo III vietą, 

lengvosios atletikos varţybose – III vietą. 

  Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas apdovanojo 

piniginėmis premijomis 5 klasės mokines Dţiugilę Misiūnaitę ir Gabiją Railaitę uţ puikius mokymosi 

rezultatus. 
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  2018 metais mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje: „Veiksmingas gamtamokslinis 

ugdymas „be sienų“; „Kai širdis sujungia draugystė“; „NASA“. Mokykloje veikė vaikų vasaros 

uţimtumo stovykla „Skleiskime gerumą kitiems“, Lion‘s Quest gyvenimo įgūdţių mokykla. 2017-2018 

mokslo metais mokykloje veikė 18 būrelių. Daugiausia neformaliojo ugdymo valandų skirta meninei 

raiškai, sportinei veiklai, techninei kūrybai. 

  2018 metais mokykla organizavo valstybinių švenčių renginius, paminėjo tarptautinę 

Tolerancijos dieną. Šią dieną mokykloje koncertavo Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos 

auklėtiniai. Mokykloje įvyko susitikimas su JAV ambasados kultūros atašė,  mokyklos bendruomenei 

organizavome „Šviesos šventės“ koncertą Ukmergės Kultūros centre.  

  Aktyviai dirbo Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos parlamentas. Parlamento 

nariai bei jų kuratorė Danguolė Tauginienė nominuoti kaip geriausia 2017-2018 mokslo metų mokinių 

savivalda. 5. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais. 

 2017/2018 m. m. Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, Dainavos mokykloje – 

daugiafunkciame centre ir Laičių pradinio ugdymo skyriuje buvo ugdomi  312 mokinių. Iš jų - 32 SUP 

mokiniai. 

                      8. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais. 

Ugdymosi rezultatų palyginimas: 

Mokslo 

metai 

Mokinių 

sk. 

Paţangių 

mokinių sk. 

Nepaţangūs mokiniai 

Paţangumas Kartoja kursą Nebaigė ugdymo 

programos 

2016-2017 320 301 4 0 94,06% 

2017-2018 312 301 0 0 91,00% 

 

Mokinių pamokų lankomumas: 

Metai Mokinių 

skai 

čius 

Bendras 

praleistų 

pamokų 

skaičius 

Praleistų 

pamokų 

skaičius dėl 

ligos ir kitų 

pateisinamų 

prieţasčių  

Praleistos 

pamokos 

dėl 

nepateisi-

namų 

prieţasčių 

Praleistų 

pateisintų 

pamokų 

skaičius 1 

mokiniui 

Praleistų 

nepateisin-

tų pamokų 

skaičius 1 

mokiniui 

2016-2017 320 27008 17692 9316 84,4 29,11 

2017-2018 331 27061 18256 8805 81,7 26,6 

 Pastaba: padidėjo praleistų pamokų skaičius dėl nepateisinamų prieţasčių. Jos buvo 

aptariamos su tėvais, mokiniais, analizuojamos mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdţiuose. 

 Atsiţvelgdamas į 2018 metų standartizuotų testų, vidaus įsivertinimo rezultatus, 

mokyklos direktorius 2018/2019 mokslo metais ugdymo procesą orientuoja į mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimą, pasiekimų gerinimą, nuolatinės pagalbos teikimą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų,  socialinių – emocinių problemų. 

  7. Vidaus ir išorės problemos. 

 Mokyklai trūksta klasės krepšelio lėšų, skiriamų pagalbai mokiniui, mokymo namuose 

organizavimui. Dalis mokyklos vaikų gyvena šeimose, kurioms stinga socialinių įgūdţių, todėl vaikai, 

augdami šiose šeimose, neparengiami motyvuotai veiklai, jų mokymosi kokybė – nepatenkinama. 

   Mokyklai būtina sporto salės, koridorių, kabinetų, fasado, sporto aikštyno renovacija, 

pastato hidroizoliacija.  
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III SKYRIUS 

FINANSINĖ ATASKAITA 

 

      2018 m. gautas finansavimas (valstybės ir savivaldybės lėšos) – 905972 €, iš jų darbo 

uţmokesčiui ir socialiniam draudimui – 681283 €, įstaigos išlaikymui ir remontui – 86638 €, ilgalaikio 

turto įsigijimui – 2401 €.  

      Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla projektų vykdymui 2018 metais gavo 6243 

€, uţ teikiamas paslaugas ir nuomą (spec. lėšos) – 14858 €, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšų bei 

kompensuotų lėšų uţ komunalines paslaugas – 3837 €. Detali finansinė ataskaita pateikiama 1 priede. 

 

 

Direktorius                                                                                                   Arūnas Kerza 


