PRITARTA Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d.
sprendimu Nr. 7-96
UKMERGĖS R. VEPRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ ATASKAITA
I. SKYRIUS
ORGANIZACINĖ VEIKLA
1. Direktorius – Rima Ramanauskienė, vadybinis stažas – 30 metų.
2. Mokyklos vidaus administravimas.
2018 m. mokyklos veikla buvo organizuojama ir administruojama vadovaujantis
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 2019 m.: ugdymo (si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno
mokinio poreikius bei gebėjimus, gerinimas, socialinio emocinio ugdymo plėtojimas, mokyklos
patrauklumo ir atvirumo visuomenei didinimas.
3.Iniciatyvos.
Buvo stiprinamas ekologinis ugdymas, mokykla buvo aktyvi EKO mokyklų tinklo narė.
Apie ekologinį ugdymą mokykloje mokiniai skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje, aktyviai
dalyvavo nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai 2018“. Įsteigta EKO laboratorija 1-4 kl.
Laboratorija aprūpinta moderniomis priemonėmis. Organizuota aktyvi tiriamoji veikla mokyklos
darže.
Buvo skatinamas gabių vaikų ugdymas. Mokiniai dalyvavo tarptautiniame mokinių
meninės kūrybos konkurse ,,Kalėdinis atvirukas“, tarptautiniame FAI piešinių konkurse ,,Ateities
skraidantys aparatai“, nacionalinime moksleivių festivalio ,,Piliakalnių Lietuva“ komiksų konkurse
(konkursuose laimėtos 1 vietos). Trys mokiniai buvo apdovanoti Ukmergės rajono savivaldybės
gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo piniginėmis premijomis. Ugdytiniai dalyvauta įvairių
mokomųjų dalykų konkursuose: „Olimpis“, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“,
„Istorijos žinovo“ ir kt. rajoniniuose konkursuose, varžybose. Laimėtos prizinės vietos.
Įgyvendinama inicijuota ir mokykloje parengta SEU programa “Pažinęs save – pažinsi
kitus”. Joje dalyvauja visi mokiniai bei mokytojai. Diegiamos pažangios iniciatyvos skatina mokinių
mokymosi motyvaciją, sąlygoja geresnius ugdymo(si) rezultatus.
4.Projektinė veikla.
2018 m. mokykla parengė ir įgyvendino šiuos projektus, finansuotus savivaldybės
biudžeto lėšomis: „Sveikatingumo dienos“ (400,00 Eur), vaikų užimtumo vasaros atostogų metu
programą „Mokas“ (135,00 Eur). Mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte „Laimingas vanduo“.
Nuosekliai diegiamos ir toliau plėtojamos socialinių emocinių įgūdžių ugdymo(si)
programos: tarptautinė sunkumų įveikimo prevencinė programa „ZIPIO draugai“, ankstyvosios
prevencijos programa „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“.
Įgyvendinant projektą „Sveikatingumo dienos“ buvo organizuotos netradicines
integruotas pamokas ekologiniame B. Volšterio ūkyje. Daugėjo netradicinio ugdymo pamokų projektų kitose erdvėse už mokyklos ribų, edukacinių išvykų. Vyko edukacinės programos,
integruotos pamokos Kauno IX forte, Vytauto Didžiojo karo, Velnių, Zoologijos, Aviacijos, MO,
Valdovų rūmų ir kt. muziejuose.
Kartu su Lietuvos žmogaus teisių institutu įgyvendintas projektas „Mokantis istorijos“,
kurio metu buvo įmontuotas į grindinį atminimo akmuo Ukmergės rabinui Josefui Zusmanovičiui
prie dabartinės Ukmergės Sporto mokyklos pastato. Ukmergės kraštotyros muziejuje suorganizuota
konferencija „Atminimo akmenys“ rajono mokyklų mokiniams. Du mokiniai parengė ir pristatė
konferencijoje pranešimą.
Lietuvos 100-mečio metais gerinant mokyklos kultūrą buvo stiprinamas pilietiškumo
ugdymas plečiant ryšius su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, organizuojant netradicines
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veiklas. Vasario 16-ąją vyko pilietinė akcija „Vėliavų juosta apjuoskim Veprių piliakalnį“ kartu su
Veprių bendruomene. Apie šią iniciatyvą paskelbėme LR Prezidentės puslapyje. Mokykla kartu su
Veprių kaimo bendruomene įrengė kalėdinę aikštę Veprių miestelio centre, sukūrė kalėdinius
personažus. Vyko Adventinė popietė, Užgavėnės kartu su Veprių bendruomene. Mokyklos įvaizdžio
kūrimui, kultūros sklaidai informaciją talpinome mokyklos internetiniame puslapyje
www.vepriuvid.lt, naujienų portale www.vilkmerge.lt.
5.Bendradarbiavimas.
Buvo skatinami bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su socialiniais partneriais: 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, Tarptautine teisingumo komisija, Lietuvos žmogaus teisių centru, Ukmergės
priešgaisrine gelbejimo tarnyba, Ukmergės rajono mokyklomis, Veprių, Sližių kaimų
bendruomenėmis. Todėl padidėjo mokyklos atvirumas visuomenei, pagerėjo mokinių kultūriniai,
socialiniai įgūdžiai, profesinis informavimas.
Mokykla organizavo pilietiškumo ir asmens tobulėjimo renginius, skatinančius
patriotiškumą bei pagarbą kitoms kultūroms. Dalyvavo Tarptautinės komisijos inicijuojamose
pilietinėse akcijose Gedulo ir Vilties, Tolerancijos dienoms paminėti, partizanų dainų festivalyje
Druskininkuose (dalyvavo 4 mokiniai), Tremties dainų festivalyje Varėnoje (dalyvavo 10 mokinių).
Vyko netradiciniai valstybinių švenčių minėjimai.
Suorganizuota įvairių renginių, įtraukiančių į aktyvią veiklą mokinių tėvus. Tėvai
dalyvavo individualiuose pokalbiuose, konsultacijose, susirinkimuose aptariant ugdymosi rezultatus,.
Organizuotos dvi tėvų dienos, kurių metu buvo pristatoma mokinių kūrybinė veikla. Šeimos dienos metu
organizuotos kūrybinės dirbtuvės mokiniams ir jų tėvams. Vyko tėvų ir vaikų bendros veiklos, gilinami
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, sudaryta galimybė aktyviai įvertinti mokyklos veiklą, pateikti
pasiūlymus.
6. Mokykloje atliktų auditų ir patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas.
2018 m. kovo mėn. 21 d. Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino
Veprių pagrindinės mokyklos maisto tvarkymo skyrių. Patikrinimo metu esminių pažeidimų
nenustatyta, poveikio priemonės nebuvo taikomos. Nurodytiems trūkumams pašalinti buvo sudarytas
trūkumų šalinimo planas ir trūkumai buvo pašalinti iki 20018-04-04, užtikrintas kokybiškas vaikų
maitinimo organizavimas.
2018 m. lapkričio 19 d. Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino Sližių
ir Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrių maisto tvarkymo skyrius. Pažeidimų nebuvo nustatyta,
nurodymų nepateikta, nuobaudų netaikyta. Maisto tvarkymo patalpos atitinka keliamus teisės aktų
reikalavimus.
2018 m. rugpjūčio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius
patikrino 2018-2019 m. m. ugdymo plano projektą. Buvo nustatyta, kad ugdymo plano 2018-2019 m.
m. projektas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. Projektas pakoreguotas
atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
7.Numatomi planai ir prognozės.
2019 m. mokykloje numatoma įgyvendinti ES projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologijų mokymo priemonėmis“ 5-8 kl. ir įrengti EKO laboratoriją 5-10 kl. mokiniams.
Planuojama didelį dėmesį skirti socialinio emocinio ugdymo diegimui, todėl bus pradėta įgyvendinti
prevencinė programa 5-8kl. „Paauglystės kryžkelės“. Skatinant kitų kultūrų pažinimą numatoma
dalyvauti projekte „„WABI–SABI: tobulumas netobulume“, skatinančiame mokytojus ir mokinius
geriau susipažinti su Japonijos kultūra. Projektą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu
su Japonijos ambasada Lietuvoje.
2019 m. mokykloje numatoma parengti mokyklos strateginį planą 2020-2022 m. Jame
planuojama nusibrėžti veiklos kryptis, kurios tenkintų Veprių pagrindinės mokyklos, Veprių
seniūnijos bendruomenės poreikius, leistų efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą
gerinant ugdymo kokybę, garantuojančią sąlygas tęstiniam mokinių mokymuisi aukštesnėse
pakopose.

3

II. SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
8. Trumpas mokyklos pristatymas.
8.1. 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.
8.2. Personalas.
2018 m. gruodžio 31 d. mokykloje ir Veprių bei Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuose
dirbo 45 darbuotojai, iš jų – 23 pedagoginiai darbuotojai (11 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.
8.3. Valdomas turtas.
2018 m. gruodžio 31 d. Veprių pagrindinės mokyklos, Veprių ir Sližių ikimokyklinio
ugdymo skyrių ilgalaikio materialiojo turto bei ūkinio inventoriaus vertė:
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
Ilgalaikis materialus turtas
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis nematerialus turtas
Valstybės turtas pagal panaudos sutartis
Ūkinis turtas nebalansinėje sąskaitoje
Iš viso

47,00
470791,00
339839,00
35085,00
17305,00
35865,00
41499,00
1198,00
3634,00
110138,00
584610,00

9. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis, lyginant su praėjusiais metais.
2018-09-01 Veprių pagrindinėje mokykloje ugdėsi 81 mokinys (iš jų 5 – specialiųjų
ugdymosi poreikių). Mokinių skaičius dėl demografinės situacijos mažėja (2016-09-01 Veprių
pagrindinėje mokykloje ugdėsi 88 mokiniai, 2015-09-01 – 102mokiniai).
Mokymosi sėkmingumas:
Mokslo
metai

2015-2016

Mokinių
skaičius
rugsėjo
1 d.

Pažangių
mokinių
skaičius (%)

Gerai
besimokančių mokinių
skaičius (%)

Labai gerai
besimokanči
ų mokinių
skaičius (%)

Nepažangūs mokiniai
Kartoja
Nebaigė
kursą
ugdymo
programos

102

102(100%)

12 (12%)

3 (3%)

-

-

Pažangumas

100%

2016-2017 88
84(95%)
12 (12%)
6 (6%)
4
4
95%
2017-2018 81
7 (96%)
19 (23%)
12 (14%)
1
2
96%
Mokyklos mokinių pažangumas 2017-2018 m. m., lyginant su 2016-2017 m. m.
duomenis, padidėjo 1%, o lyginant su 2015-2016 m. m., sumažėjo 4%. Gerai besimokančiųjų skaičius
2017-2018 m. m., lyginant su 2016-2017 m., padidėjo dvigubai. Dvigubai padaugėjo labai gerai
besimokančių mokinių skaičius (2016-2017 m. m. buvo 6 mokiniai, 2017-2018 m. m. – 12 mokinių).
2016-2017 m. m. 1 mokinys paliktas kartoti 6 kl. kurso (2016-2017 m. m. kursą kartoti palikti 4
mokiniai). Dvigubai sumažėjo nebaigusių ugdymo programos skaičius lyginant su 2015-2016 m.
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Lankomumo analizė:
Nepateisintos
pamokos
Mokinių
Mokslo metai
skaičius
Tenka 1
Tenka 1
Tenka 1
Iš viso
Iš viso
Iš viso
mokiniui
mokiniui
mokiniui
98
2015-2016
6254
66
5633
57
621
8
88
2016-2017
6830
62
5525
57,5
1305
15
81
2017-2018
8348
103
5119
63
3229
40
Padidėjo nepateisintai praleistų pamokų skaičius. Palyginus su 2016-2017 m. m. ir 20152016 m. m. daugiau negu 200 pamokų padidėjo praleistų nepateisintų pamokų skaičius. Jį lėmė 3
mokinių mokyklos lankymo problemos, kurios buvo sprendžiamos Mokyklos vaiko gerovės
komisijoje, bendraujant su tėvais. 1 mokinys sulaukęs 16 m. nutraukė mokymąsi mokykloje. Šių
mokinių lankomumo problemos lėmė tai, kad lyginant su 2016-2017 m. m. nepateisintų pamokų
skaičius išaugo 2,5 karto.
Praleistos pamokos

Pateisintos pamokos

III. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. gautas finansavimas (valstybės ir savivaldybės lėšos) – 427134,00 Eur, iš jų
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 381477,00 Eur, įstaigos išlaikymui – 37857,00
Eur, socialinei paramai mokiniams teikti - 7800,00 Eur.
Mokyklos programų ir projektų vykdymui 2018 m. gauta 535,0,0 Eur, už teikiamas
ugdymo ir maitinimo paslaugas – 13761,00 Eur, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšų – 344,00
Eur.
2018 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos (įsiskolinimai tiekėjams už 2018 m. gruodžio
mėn.) sudarė 38,00 Eur, o gautinos sumos (išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos už paslaugas)
– 499,00 Eur.
Detali finansinė ataskaita pateikiama 1 priede.

Direktorė

PRITARTA
Veprių pagrindinės mokyklos
tarybos 2019 m. vasario 25 d.
nutarimu (protokolo Nr. 2)

.

Rima Ramanauskienė

Ukmergės rajono Veprių
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2018 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 2018
metų sąmata
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso

157900,00
48100,00
3400,00
0
209400,00

1.2. Speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams:
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Patvirtinta 2018
metų sąmata
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą
157948,00
48095,00
3357,00
0
209400,00

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

7800,00

7800,00

7800,00

7800,00

1.3. Valstybės biudžeto lėšos optimizavimui:
Sąmatos straipsnio pavadinimas

Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Iš viso
2. Savivaldybės biudžeto lėšos:
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Iš viso

Patvirtinta 2018 m.
sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

1406,00
428,00
1834,00

1406,00
428,00
1834,00

Patvirtinta 2018
metų sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

132700,00
41000,00
1400,00
33000,00
208100,00

132504,00
41096,00
1268,00
33232,00
208100,00

3. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas – 13761,00 Eur, iš jų:
3.1. už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – 13761,00 Eur.

2
4. Išlaidos:
Sąmatos straipsnio pavadinimas

Patvirtinta 2018
metų sąmata

Panaudota pagal
patikslintą sąmatą

14100,00

13761,00

14100,00

13761,00

5. Projektų lėšos:
Projekto pavadinimas
Dieninė stovykla ,,Mokas“
„Sveikatingumo dienos“
Iš viso

Gauta
135,00
400,00
535,00

Panaudota
135,00
400,00
535,00

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

Gauta
344,00
344,00

Panaudota
0
0

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

__________________________

