PRITARTA Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2018 m.
balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-89
UKMERGĖS R. VEPRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2017 METŲ ATASKAITA
I. SKYRIUS
DIREKTORIAUS ORGANIZACINĖ VEIKLA
1. Direktorius – Rima Ramanauskienė, vadybinis stažas – 29 metai, II vadybos
kvalifikacinė kategorija.
2. Mokyklos vidaus administravimas.
Mokyklos veiklą organizavau ir administravau vadovaudamasi mokyklos nuostatais,
mokyklos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, ugdymo planu, direktoriaus pareigybės aprašymu,
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Pagrindinės veiklos kryptys 2017 m.: ugdymo (si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio
poreikius bei gebėjimus, gerinimas tobulinant pamokos organizavimo strategijas, socialinio emocinio
ugdymo plėtojimas, mokyklos patrauklumo ir atvirumo visuomenei didinimas.
3. Direktoriaus iniciatyvos.
Inicijavau mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo plano parengimą, geros pamokos
sampratos kūrimą, vėlavimo į pamokas prevencinės sistemos diegimą, mokyklos įstojimą į EKO
mokyklų tinklą, dalyvavimą nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai 2017“, nacionaliniame
fotografijų konkurse „Kuriu darną“ ir nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“ bei mokyklos
dalyvavimą projekte „Mano daržas“. Diegiamos pažangios iniciatyvos skatina mokinių mokymosi
motyvaciją, sąlygoja geresnius ugdymo(si) rezultatus.
Inicijavau pasiruošimą „Sveikatai palankaus“ maitinimo organizavimui bei koordinavau
jo įgyvendinimą mokykloje.
4. Asmeninis tobulėjimas.
2017 m. 7 dienas dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir tobulinau
kompetencijas civilinės saugos mokykloje užtikrinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
organizavimo, mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo, mokinių socialinio emocinio ugdymo,
savižudybių prevencijos vykdymo mokyklos bendruomenėje, romų mokinių įtraukties gerinimo,
mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir kt. srityse.
5. Projektinė veikla.
2017 m. mokykla vykdė šiuos projektus, finansuotus savivaldybės biudžeto lėšomis:
„Pasipuoškime delmonu“ (skirtas 130,00 Eur finansavimas), „Auskit, riškit, mano rankos“ (100,00
Eur), „Sveikatingumo savaitė“ (100,00 Eur), vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programą
„Mokas“ (90,00 Eur).
2017 m. mokykla dalyvavo projektuose: „Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“, „EKO idėjos
Lietuvai“, „Dirbsiu savo mieste“, „Tautos dvasios beieškant“, „Savaitė be patyčių“, „Piliakalnių
Lietuva“ (komiksų kūrimo konkurse laimėta I vieta). Buvo vykdomos ankstyvosios prevencijos
programos: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“.
Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo įvairiuose renginiuose: Lietuvos žydų
genocido, Tolerancijos, Laisvės gynėjų, Gedulo ir Vilties dienų paminėjimo, iniciatyvoje „Atverkime
duris vasarai 2017“, partizanų dainų festivalyje „Laisvės kelias“ Druskininkuose, Lietuvos
ambasados Latvijoje organizuojamoje tarptautinėje Kalėdų mugėje Rygoje, Ukmergės rajono vaikų
ir moksleivių piešinių priešgaisrinės ir civilinės saugos tema konkurse, regioninėje pradinių klasių
konferencijoje „Eksperimentai kiekvienai dienai“ (pristatė pranešimą), respublikinėje fotografijų
parodoje „ Augink atsakingai ir sveikai“ ir kt.
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6. Bendradarbiavimas.
Skatinau bendradarbiavimu pagrįstus ryšius su socialiniais partneriais. Mokykla
bendradarbiavo su bendradarbiauja su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyriumi, Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriumi, Veprių seniūnija, Veprių
bažnyčia, Veprių ambulatorija, Ukmergės švietimo pagalbos tamyba, Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų Ukmergės filialu, VO ,,Gelbėkit vaikus", VO „SOS – Vepriai“, Tarptautine
teisingumo komisija, Ukmergės priešgaisrine gelbejimo tarnyba, Ukmergės rajono mokyklomis,
Veprių, Sližių kaimų bendruomenėmis. Todėl padidėjo mokyklos atvirumas visuomenei, pagerėjo
mokinių kultūriniai, socialiniai įgūdžiai, profesinis informavimas.
7. Mokykloje atliktų auditų ir patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas.
2017 m. kovo mėn. 23 –25 d. Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
patikrino Veprių pagrindinės mokyklos maisto tvarkymo skyrių. Nurodytiems trūkumams pašalinti
buvo sudarytas trūkumų šalinimo planas (2017-03-27), trūkumai buvo pašalinti, užtikrintas
kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas.
2017 m. birželio 5, 6 d. Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino
Sližių ir Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrių maisto tvarkymo skyrius. Esminių pažeidimų nebuvo
nustatyta, pateikti nurodymai įvykdyti.
2017 m. spalio mėn. Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos
ministerijos Vilniaus departamento Ukmergės skyrius atliko visuomenės saugos sveikatos saugos
periodinę kontrolę. Patikrinimo metu higienos normos HN 75:2016 reikalavimų pažeidimai
nenustatyti.
2017 m. spalio mėn. vyko patikrinimas „Dėl mokyklos aplinkoje aptiktų narkotinių
medžiagų“. Tyrimo metu narkotinių medžiagų nebuvo aptikta.
8. Numatomi planai ir prognozės.
2018 m. mokykloje numatoma įgyvendinti ES projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologijų mokymo priemonėmis“. Planuojama didelį dėmesį skirti socialinio emocinio ugdymo
diegimui, įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“,
„Paauglystės kryžkelės“.
2018 m. mokykloje numatoma daugiau dėmesio skirti Strateginio plano 2016-2019 m.
prioritetų įgyvendinimui: mokymosi pagalbos ir pamokos vadybos tobulinimui, tėvų pedagoginiam
švietimui, mokinių saugumo užtikrinimui, mokyklos kultūros puoselėjimui. Bus toliau
įgyvendinamas mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planas, parengtas po išorinio mokyklos veiklos
kokybės vertinimo.
II. SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
9. Trumpas mokyklos pristatymas.
9.1. Rekvizitai. Ukmergės r. Veprių pagrindinė mokykla – savivaldybės biudžetinė
įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190343448, adresas: Šventosios g. 18, Veprių mstl., LT20283, Ukmergės r. sav., tel./faksas: (8 340) 41 290; el. paštas: vepriuvid@vepriuvid..lt, interneto
tinklapis: http://www.vepriuvid.lt.
9.2. Personalas.
2017 m. gruodžio 31 d. mokykloje ir Veprių bei Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuose
dirbo 46 darbuotojai, iš jų – 24 pedagoginiai darbuotojai (12 vyr. mokytojų, 6 vyr. auklėtojos, 5
metodininkai, 1 mokytojas). Mokyklos darbuotojų funkcijos paskirstytos optimaliai, savarankiškoms
funkcijoms vykdyti asignavimų planas darbo užmokesčiui įvykdytas be įsiskolinimų. Atsižvelgiant į
mokyklos prioritetus, visi pedagoginiai darbuotojai kėlė kvalifikaciją.
9.3. Valdomas turtas.
2017 m. gruodžio 31 d. Veprių pagrindinės mokyklos, Veprių ir Sližių ikimokyklinio
ugdymo skyrių ilgalaikio materialiojo turto bei ūkinio inventoriaus vertė:
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Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.

Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina Eur

Ilgalaikis nematerialus turtas
47,0
Ilgalaikis materialus turtas
471507,0
Pastatai
339839,0
Infrastruktūros ir kiti statiniai
35085,0
Mašinos ir įrengimai
18530,0
Transporto priemonės
35865,0
Baldai ir biuro įranga
41499,0
Kitas ilgalaikis nematerialus turtas
689,0
Valstybės turtas pagal panaudos sutartis
3634,0
Ūkinis turtas nebalansinėje sąskaitoje
104235,0
Iš viso
579423,0
10. Pagrindiniai pasiekimai.
Mokykla įstojo į EKO mokyklų tinklą. Gautas finansavimas iš Ukmergės rajono
savivaldybės biudžeto 3 projektų įgyvendinimui, aktyviai dalyvauta įvairiose iniciatyvose,
rajoniniuose bei respublikiniuose konkursuose, laimėta prizinių vietų.
Pradėjus savarankiškai teikti maitinimo paslaugas, ženkliai pagerėjo maisto patiekalų
kokybė.
11. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis, lyginant su praėjusiais metais.
2017-09-01 Veprių pagrindinėje mokykloje ugdėsi 85 mokiniai (iš jų 6 – specialiųjų
ugdymosi poreikių). 2016-09-01 Veprių pagrindinėje mokykloje ugdėsi 88 mokiniai (iš jų 6 –
specialiųjų ugdymosi poreikių), 2015-09-01 – 102 mokiniai (iš jų 7 specialiųjų ugdymosi poreikių).
Mokymosi sėkmingumas:
Mokslo
metai

2014-2015

Mokinių
skaičius
rugsėjo
1 d.

Pažangių
mokinių
skaičius (%)

Gerai
besimokančių mokinių
skaičius (%)

Labai gerai
besimokanči
ų mokinių
skaičius (%)

129

127 (98%)

17 (15%)

4 (4%)

Nepažangūs mokiniai
Kartoja
Nebaigė
kursą
ugdymo
programos
-

Pažangumas

98%

2015-2016 102
102(100%) 12 (12%)
3 (3%)
100%
2016-2017 88
84(95%)
12 (12%)
6 (6%)
4
4
95%
Mokyklos mokinių pažangumas 2016-2017 m. m., lyginant su 2015-2016 m. m.
duomenis, sumažėjo 5%, o lyginant su 2014-2015 m. m., sumažėjo 3%. Gerai besimokančiųjų
skaičius 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. nekito, tačiau sumažėjo 3% lyginant su 2014-2015 m. m.
Dvigubai padaugėjo labai gerai besimokančių mokinių skaičius. 2016-2017 m. m. 4 mokiniai palikti
kartoti kurso. 7 kl. vienas mokinys paliktas todėl, kad nelankė mokyklos, o 3 dešimtos klasės
mokiniai, turėdami neigiamų metinių įvertinimų, neatvyko atsiskaityti už jiems skirtus papildomus
darbus.
Pamokų lankomumas:
Nepateisintos
Praleistos pamokos
Pateisintos pamokos
pamokos
Mokinių
Mokslo metai
skaičius
Tenka 1
Tenka 1
Tenka 1
Iš viso
Iš viso
Iš viso
mokiniui
mokiniui
mokiniui
129
2014-2015
6230
48,5
5609
44
600
5
98
2015-2016
6254
63
5633
57
621
6
88
2016-2017
6830
71
5525
57,5
1305
29
Padidėjo nepateisintai praleistų pamokų skaičius. Palyginus su 2015-2016 m. m., 20162017 m. m. 23 pamokomis padidėjo praleistų nepateisintų pamokų skaičius. Jį lėmė dviejų mokinių
mokyklos lankymo problemos, kurios buvo sprendžiamos Mokyklos vaiko gerovės komisijoje,
bendraujant su tėvais.
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III. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. gautas finansavimas (valstybės ir savivaldybės lėšos) – 418762 Eur, iš jų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 372 419 Eur, įstaigos išlaikymui – 36881,0 Eur,
socialinei paramai mokiniams teikti - 9462,0 Eur.
Mokyklos programų ir projektų vykdymui 2017 m. gauta 550,0 Eur, už teikiamas ugdymo
ir maitinimo paslaugas – 13225,0 Eur, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšų – 363,0 Eur.
2017-12-31 mokėtinos sumos (įsiskolinimai tiekėjams už 2017 m. gruodžio mėn.) sudarė
12,0 Eur, o gautinos sumos (išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos už paslaugas) – 719,0 Eur.
Detali finansinė ataskaita pateikiama 1 priede.

Direktorė

PRITARTA
Veprių pagrindinės mokyklos
tarybos 2018 m. vasario 20 d.
protokoliniu nutarimu Nr. 2

.

Rima Ramanauskienė

Ukmergės rajono Veprių
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2017 metų ataskaitos
1 priedas
UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
1. Valstybės biudžeto lėšos, iš jų:
1.1. Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti:
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Patvirtinta 2017
metų sąmata
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

156700
48000
3700
0
208400

1.2. Speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams:
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Patvirtinta 2017
metų sąmata
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso

156700
47927
3773
0
208400

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

9500

9462

9500

9462

1.3. Valstybės biudžeto lėšų, iš jų speciali dotacija MMA padidinimui:
Sąmatos straipsnio pavadinimas

Patvirtinta 2017 m.
sąmata

Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Iš viso

2200
600
2800

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

2200
600
2800

1.4. Papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos:
Sąmatos straipsnio pavadinimas

Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Iš viso
2. Savivaldybės biudžeto lėšos:
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos

Patvirtinta 2017 m.
sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

4300
1400
5700

4300
1400
5700

Patvirtinta 2017
metų sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

121900
37400

121898
37394

2
Prekių ir paslaugų naudojimas
33100
Iš viso
192400
3. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas – 13225,00 Eur, iš jų:
3.1. už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – 13225,00 Eur.
4. Išlaidos:
Sąmatos straipsnio pavadinimas

33108
192400

Patvirtinta 2017
metų sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

14100

13225

14100

13225

5. Projektų lėšos:
Projekto pavadinimas
Dieninė stovykla ,,Mokas“
„Auskit, riškit mano rankos“
„Sveikatingumo savaitė“
Iš viso

Gauta
100
100
350
550

Panaudota
100
100
350
550

6. Fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšos:
Paramos pavadinimas
2 proc. pajamų mokesčio paramai
Iš viso

Gauta
363
363

Panaudota
0
0

Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso

__________________________

