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                                                                                                           PRITARTA 

                                                                                                           Ukmergės rajono savivaldybės  

                                                    tarybos 2020 m. kovo      d.  

                                                               sprendimu Nr. 

 

UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SKYRIUS 

VIDAUS ADMINISTRAVIMAS 

   

1.1. Vadovo iniciatyvos, profesinis tobulėjimas. 
            Progimnazijos direktorius Arūnas Kerza. 2019 metais mokyklos veiklai vadovavo ir ją 

administravo vadovaudamasis progimnazijos nuostatais, direktoriaus pareigybės aprašymu, darbo 

tvarkos taisyklėmis, metiniais veiklos ir ugdymo planais bei kitais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. Inicijavo pagrindines bendruomenės veiklos kryptis: teikti kokybišką, 

orientuotą į mokinio asmenybę ugdymą; skatinti nuolatinę individualią mokinio pažangą; gerinti 

pamokos kokybę ir veiksmingumą, stiprinant mokinių savarankiško, konstruktyvaus mokymosi 

gebėjimus ir atsakomybę už savo mokymosi pasiekimus. 

          Vadovaudamasis mokyklos strateginiais tikslais, direktorius inicijavo kvalifikacijos 

tobulinimo kursus mokyklos mokytojams pamokos tobulinimo tematika, parengė ir pateikė mokyklos  

dokumentus NMVA išorės vertintojams prieš įstaigos išorinį vertinimą. Mokyklos bendruomenėje 

aptarė 2019 m. gegužės 14–16 dienomis NMVA atlikto išorinio rizikos vertinimo rezultatus ir 

atsižvelgdamas į juos, parengė Ukmergės Senamiesčio progimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų 

planą 2019-2021 metams, Ukmergės Senamiesčio progimnazijos individualios mokinio pasiekimų, 

pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje tvarkos aprašą, Ukmergės Senamiesčio 

progimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą. 

           Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Ukmergės Senamiesčio pagrindinės 

mokyklos išorinio rizikos vertinimo 2019-06-11 ataskaitoje Nr. A-37 įvardinta, jog „mokyklos 

direktoriaus 2019 m. 50 proc. metinių veiklos užduočių orientuotos į mokyklos pažangą ir geresnius 

mokinių pasiekimus, užduotys dera su rizikos vertinimo metu išskirtomis rizikingomis veiklomis. Šių 

užduočių siektini rezultatai bei rezultatų vertinimo rodikliai konkretūs“. 

            Direktorius dalyvavo specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos, „Prekyba 

žmonėmis“ seminaruose. 

 

1.2. Projektinė veikla, bendradarbiavimas. 

           Kurdamas šiuolaikinę ugdymo(si) aplinką progimnazijoje, progimnazijos direktorius 

inicijavo „Robotikos“ klasės, observatorijos įrengimą, projekto „NASA“ pradinėse klasėse 

įgyvendinimą.  

                       Puoselėdamas palankų socialinį emocinį klimatą ugdymo įstaigoje, mokyklos prestižą, 

aktyviai dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  Kultūros 

projekte ,,Atverk gerumui širdį“.  

           Skatindamas suteikti įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokinius, inicijavo jų 

dalyvavimą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos seminaruose. 

                        Kartu su mokytojais įgyvendino projektą „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be 

sienų”. 
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                       Vadovavo mokyklos komandai, įdiegiančiai ir tobulinančiai mokytojų etatinio darbo 

apmokėjimo modelį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-04-04 mokyklų patikros ataskaitoje 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla minima kaip „gerosios praktikos“ pavyzdys. 

                      Inicijavo mokyklos pastato modernizavimą: įrengtos saugos, priešgaisrinės saugos 

sistemos, atlikta sporto salės stogo rekonstrukcija. 

          Vykdė Laičių pradinio ugdymo skyriaus, Dainavos mokyklos – daugiafunkcio centro 

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

maitinimo organizavimą. Inicijavau Ukmergės Senamiesčio progimnazijos, Laičių pradinio ugdymo 

skyriaus, Dainavos mokyklos – daugiafunkcio centro turto inventorizacijos atlikimą. Progimnazijos 

veikla publikuojama svetainėje www.senamiestis.ukmerge.lm.lt 

 

1.3. Atliktų auditų ir/ar patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas. 

 2019 m. gegužės mėn. vyko išorinis Senamiesčio pagrindinės mokyklos rizikos 

vertinimas. Vertinimo išvados apie  gerai vykdomą mokyklos veiklą: 

1. Mokiniai dalyvauja renginiuose ir projektinėse veiklose. 

2. Pamokose mokomoji medžiaga siejama su mokinių gyvenimo patirtimi. 

3. Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

4. Mokinių lūkesčius atliepianti popamokinė veikla.  

Vertinimo išvados apie rizikingą mokyklos veiklą, kuriai reikia skirti daugiau dėmesio: 

1. Individualių mokinio pasiekimų pamatavimui pamokoje. 

2. Mokymosi veiklų diferencijavimui ir individualizavimui. 

3. Vertinimo ir įsivertinimo organizavimui pamokoje.  

4. Mokyklos bendruomenės susitarimams dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės. 

                Atsižvelgdama į išorinio rizikos vertinimo rezultatus ir rekomendacijas, progimnazija 

parengė veiksmų planą ugdymo kokybei gerinti, kurį įgyvendina 2020-2022 metais.  

 

1.4. Numatomi planai ir perspektyvos. 

                2020 metais Ukmergės Senamiesčio progimnazija, atsižvelgdama į išorinio rizikos  

vertinimo išvadas, įgyvendins veiklos tobulinimo veiksmų planą: renovuos istorijos, specialiojo 

pedagogo, psichologo kabinetus, kitas edukacines erdves, įgyvendindama išorinio rizikos vertinimo 

rekomendacijas, užtikrins  efektyvų ugdymo organizavimą, kokybės stiprinimą, bendradarbiavimą su 

socialiniais parneriais. 

 

II. SKYRIUS 

VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI 

            2.1. Trumpas progimnazijos pristatymas.  

             Ukmergės Senamiesčio progimnazija. 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. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 

190341810.    

 2019 m. gruodžio 31 d. Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje, Dainavos mokykloje – 

daugiafunkciame centre ir Laičių pradinio ugdymo skyriuje dirbo 82 darbuotojai, iš jų – 46 

pedagoginiai darbuotojai. Vidutinis metinis darbo uždarbis (bruto) darbuotojui, finansuojamam iš 

klasės krepšelio - 1027 €, iš savivaldybės biudžeto lėšų - 635 €. Specialistams mokami didesni nei 

minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir mokama 5% kintamoji dalis, 

kvalifikuotiems darbuotojams mokami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. 

Mokyklos darbuotojų funkcijos paskirstytos optimaliai, asignavimų planas darbo 

http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/
http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/
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užmokesčiui įvykdytas be įsiskolinimų. 

2019 m. gruodžio 31 d. Ukmergės Senamiesčio progimnazijos, Dainavos mokyklos- 

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

1226710 €, iš jų: pastatai –  924152 €, infrastruktūros ir kiti statiniai –  115194 €, kitos mašinos ir 

įrengimai –  77582  €, transporto priemonės – 40714 €, kompiuterinė įranga – 22324 €, baldai, scenos 

ir meno priemonės ir kita biuro įranga – 46743 €. Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje panaudos 

pagrindais laikinai neatlygintinai valdomo ir naudojamo valstybės turto vertė – 40753 €, nebalansinėje 

sąskaitoje esančio savivaldybės ir valstybės trumpalaikio turto ir inventoriaus vertė – 232157 €. 

 

 2.2. Progimnazijos tikslų įgyvendinimas ir pagrindiniai pasiekimai. 

 Progimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, 

specialiąją pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas.  

 Įgyvendindama ugdymo tikslus, progimnazija skatino mokinių mokymosi motyvaciją, 

tikslingai taikė įvairius integracijos būdus ugdymo procese, kūrė palankų mokinių mikroklimatą 

klasėse.  

 2019 metais mokiniai dalyvavo "Kings", "Olympis", "Matematikos ekspertas", 

"Matematikos Kengūra", "Kalbų Kengūra", "Gamtos Kengūra" kūrybinių darbų konkursuose bei 

parodose. 2018-2019 m. m. respublikiniuose, rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose įvertinimus 

pelnė 52 mokiniai. Mokyklos išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje mokinių pasiekimai olimpiadose, 

konkursuose, varžybose įvardinti kaip gerai vykdoma mokyklos veikla. 

            2018-2019 m. m. mokykla didelį dėmesį skyrė mokinių projektinei veiklai. Mokiniai 

aktyviai dalyvavo projektuose: „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“, „Kai širdis 

sujungia draugystė“, „Atverkime širdis gerumui“, „Mokantis istorijos“ ir kituose. Mokyklos išorinio 

rizikos vertinimo ataskaitoje mokinių dalyvavimas renginiuose ir projektinėse veiklose įvardintas kaip 

gerai vykdoma mokyklos veikla. 

 Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsižvelgė į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę 

patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą. Mokomąją medžiagą mokytojai siejo su kitais 

mokomaisiais dalykais, gyvenimo patirtimi. Tai, kad mokomoji medžiaga pamokose siejama su 

mokinių gyvenimo patirtimi, mokyklos išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje įvardinta kaip gerai 

vykdoma mokyklos veikla. 

 2018-2019 m. m. Neformaliojo švietimo būrelių programos papildė formalųjį ugdymą 

(muziką, dailę, fizinį ugdymą, anglų kalbą). Neformaliojo švietimo programose dalyvavo dauguma 

mokinių. Ypač aktyviai mokiniai dalyvavo sportinėje ir meninės saviveiklos veiklose. Atsižvelgus į 

2018-2019 m. m. mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų apklausos rezultatus, galima tvirtinti, kad 

mokykloje buvo sėkmingai plėtojamos socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) nuostatos. 

Organizuojant ugdymo procesą formuojamos ir stiprinamos mokinių vertybinės nuostatos, 

pasitikėjimas savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, atsakingų sprendimų priėmimas, 

mokiniai aktyviai dalyvauja klasių veiklose, renginiuose, akcijose.  

2018-2019 m. m. mokykla įgyvendino projektą „Eduka klasė“. Lietuvių kalbos mokytojos 

atliko tyrimą “Iššūkis „Eduka klasė“: teorinės ir praktinės galimybės“ bei pasidalino patirtimi su rajono 

mokytojais apie šios platformos teikiamas paslaugas ir privalumus. 2018-2019 m. m. mokytojų 

apklausos rezultatai atskleidė, kad stiprioji mokyklos pusė yra orientavimasis į mokinių poreikius, bet 

tobulintinas kriterijus – pasiekimų ir pažangos pagrįstumas.  

   Progimnazijos tikslas – gerinti  ugdymosi aplinką. 2019 metais už 2599 eurus mokykla 

įsigijo SMART lentą su projektoriumi (2599 €), 10 nešiojamų kompiuterių,  naujų vadovėlių ir plakatų 

(9932 €), įrengė apsauginę ir priešgaisrinę signalizaciją (6400 €), įrengė „Robotikos“ kabinetą, 

observatoriją, už rėmėjų lėšas įsigijo teleskopą, kurio vertė 5200 €.  
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                      2.3. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis. 

 Ugdymosi rezultatų palyginimas: 

Mokslo 

metai 

Mokinių 

sk. 

Pažangių 

mokinių sk. 

Nepažangūs mokiniai 

Pažangumas 
Kartoja kursą 

Nebaigė ugdymo 

programos 

2017-2018 312 301 0 0 91,00% 

2018-2019 331 325 1 0 98,8% 

 

 Mokinių pamokų lankomumas: 

Metai 

Mokinių 

skai- 

čius 

Bendras 

praleistų 

pamokų 

skaičius 

Praleistų 

pamokų 

skaičius dėl 

ligos ir kitų 

pateisinamų 

priežasčių  

Praleistos 

pamokos 

dėl 

nepateisi-

namų 

priežasčių 

Praleistų 

pateisintų 

pamokų 

skaičius      

1 mokiniui 

Praleistų 

nepateisin-

tų pamokų 

skaičius     

1 mokiniui 

2017-2018 312 27061 18256 8805 58,5 28,2 

2018-2019 331 26350 19081 7269 57 21,9 

  

  Atsižvelgdami į 2018 metų standartizuotų testų, vidaus įsivertinimo rezultatus, 

mokytojai 2018/2019 mokslo metais ugdymo procesą orientavo į mokinių mokymosi motyvacijos 

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

sunkumų,  socialinių – emocinių problemų sprendimą. 

  

  2.4. Vidaus ir išorės problemos. 

 Mokyklai trūksta klasės krepšelio lėšų, skiriamų pagalbai mokiniui. Dalis mokyklos 

vaikų gyvena šeimose, kurioms stinga socialinių įgūdžių, todėl vaikai, augdami šiose šeimose, 

neparengiami motyvuotai veiklai, jų mokymosi kokybė – nepatenkinama. 

  Įgyvendindami 2018-2019 m. m. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos veiklos 

planą, mokytojai tobulino ugdymo proceso kokybę,  skyrė dėmesį mokinių mokymosi pasiekimams, a 

aktualizavo ugdymo turinį, atsižvelgė į mokinių patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes, kurė 

ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką, stiprino mokytojų, tėvų, klasių 

vadovų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams, tobulinant 

mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą.  

                   Progimnazijai būtina stiprinti tarpdalykinę integraciją, tobulinti įsivertinimo sistemą ir 

jos efektyvumą, stiprinti savivaldą, mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, tęsti 

ugdymo aplinkos modernizavimą. 

            Siekdama užtikrinti kiekvieno mokinio individualią pažangą, progimnazija diegs naują 

individualios mokinio pasiekimo ir pažangos vertinimo sistemą, tobulins mokyklos pasiekimų ir 

pažangos, mokinių mokymosi kokybės analizės duomenų taikymą mokinių pažangai gerinti, parengs ir 

įgyvendins mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą pamokos planavimo ir organizavimo, 

vertinimo ir įsivertinimo organizavimo pamokoje, mokymo(si) veiklos diferencijavimo ir 

individualizavimo pagal mokinių poreikius ir gebėjimus tematika. 

   Progimnazijai būtina sporto salės, koridorių, kabinetų, pastato fasado, pamatų  

hidroizoliacija, sporto aikštyno renovacija.  
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III. SKYRIUS 

FINANSINĖ ATASKAITA 

 

      2019 m. gautas finansavimas (valstybės ir savivaldybės lėšos) – 1008240 €, iš jų darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 901796 €, įstaigos išlaikymui ir remontui – 97443 €, ilgalaikio 

turto įsigijimui – 9001 €.  

      Ukmergės Senamiesčio progimnazija projektų vykdymui 2019 metais gavo 8048 €, už 

teikiamas paslaugas ir nuomą (spec. lėšos) – 19569 €, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšų bei 

kompensuotų lėšų už komunalines paslaugas – 4365 €. Detali finansinė ataskaita pateikiama 1 priede. 

 

 

Direktorius                                                                                                   Arūnas Kerza 

                                                                               

 

                                                                               

 

 

Pritarta progimnazijos tarybos 2020 - 02 -25 posėdyje. 

Protokolo Nr. V2-1.4-3 
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        Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 

                                                                2019 metų veiklos ataskaitos 

                                                                                            1 priedas                                                                

                                                                   

UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA 

 

1. Valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 

1.1. Speciali tikslinė dotacija mokinio lėšoms finansuoti: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 

Patvirtinta  

2019 metų 

sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Išlaidos   

Darbo užmokestis ir socialinės išmokos 598430 598408 

Socialinio draudimo įmokos 8400 8425 

Prekių ir paslaugų naudojimas 8600 8598 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas 2600 2599 

Iš viso: 618030 618030 

 

1.2. Speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 

Patvirtinta  

2019 metų 

sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Iš viso: 35400 34356 

               

     2. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 

Patvirtinta  

2019 metų 

sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Išlaidos:   

Darbo užmokestis ir socialinės išmokos 272810 272860 

Socialinio draudimo įmokos 4900 4859 

Prekių ir paslaugų naudojimas 99500 99547 

Subsidijos gamybai 6600 6542 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas 6400 6402 

Iš viso: 390210 390210 

      

           2.1. Metų pabaigos nepanaudotų lėšų likutis: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 

Patvirtinta  

2019 metų 

sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Išlaidos:   

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3400 3400 

Iš viso: 3400 3400 
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           3. Socializacijos ir užimtumo programa (pailg. d. gr. auklėtojų pareigybės išlaikymo dalinis 

kompensavimas): 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 

Patvirtinta  

2019 metų 

sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Išlaidos:   

Darbo užmokestis 4712 4712 

Socialinio draudimo įmokos 68 68 

Iš viso: 4780 4780 

 

    4. Įstaigų pajamų įmokos: 

    4.1. Priskaičiuotos pajamos, iš jų: 

    4.1.1. už ilgalaikio materialiojo turto nuomą  -  4706 €;  

    4.1.2. už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose - 14441 €. 

 

          4.2. Išlaidos: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 
Patvirtinta  2019 

metų sąmata  

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

Išlaidos   

Darbo užmokestis 5700 5700 

Socialinio draudimo įmokos 100 100 

Prekių ir paslaugų naudojimas 12900 12900 

Iš viso: 18700 18700 

     

           4.3. Kompensuotos komunalinės ir transporto  išlaidos  iš nuomininkų ir kt. gautų lėšų už 

paslaugas:  2882 €.  

      

            5. Projektų lėšos: 

Projektai: Gauta Panaudota 

Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“ 7198 7198 

Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programa 

„Skleiskime gerumą kitiems“ 

850 850 

Iš viso: 8048 8048 

 

      6.Fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšos: 

Paramos pavadinimas 
Likutis 

2019-01-01 

Gauta Panaudota 

2 proc. pajamų mokesčio paramai 419 1483 702 

Kita fizinių ir juridinių asmenų parama  206 

 

7. Gautinos sumos (tėvų  įnašai, nuoma) 2019-12-31   -  842 €.                  

8. Mokėtinos sumos (kitos paslaugos, SD įmokos) 2019-12-31  -  64 €.     

             

______________________________ 


