
                PRITARTA 
                Palangos miesto savivaldybės tarybos  

            2016-02-23 sprendimu Nr. T2-48 
 
ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. Mokyklos pristatymas: 
1.1. Šventosios pagrindinė mokykla; adresas: Mokyklos g. 10, LT-00303 Palanga, 

tel./faks.: 8 460 45 151; el. paštas – sventosiosmokykla@gmail.com; svetainės adresas: 
www.sventosiospm.lt.  

1.2. Mokyklos direktorė – Valda Šarkienė, 24 metų vadybinis stažas, II vadybinė 
kvalifikacinė kategorija suteikta 2008 m. birželio 2 d. (pratęsta 2015-12-22). 

1.3. Mokiniai (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą): 

Klasių skaičius Mokinių skaičius 

2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 

10 10 82 86 

 
1.4. Darbuotojai: 

Administracija Mokymo personalas 

Mokyklos vadovai 
(direktorius ir 

pavaduotojas ugdymui) 

Kiti administracijos 
darbuotojai  

(direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams, sekretorius, vyr. 
buhalteris, inžinierius ir kt. 

tarnautojai (kasininkas – 
sąskaitininkas,  duomenų bazių 

tvarkytojas) 

Mokytojai Mokytojų 
padėjėjai 

 
 

 

Etatai Skaičius Etatai Skaičius Skaičius Pedagoginių 
valandų 
skaičius 

Etatai Skaičius 

1,5 2 4 5 20 416,28 0,5 1 

 

Pagalbos specialistai Pagalbiniai 
darbuotojai 

(vairuotojas, valytojai, 
sargai, valgyklos 

darbuotojai, darbininkai, 
kiemsargis, budėtojai, 

kalkuliuotojas ir kt.) 

Pedagoginiai 
darbuotojai, 
teikiantys 

pedagoginę 
pagalbą (auklėtojai, 

būrelių vadovai) 

Nepedagoginiai 
darbuotojai 

(bibliotekininkas, 
vairavimo instruktorius, 
konsultantas, patarėjas ir 

kt.) 

Pedagoginiai 
darbuotojai, teikiantys 
sveikatos priežiūrą ir 

socialinę pagalbą (logopedas, 

spec. pedagogas, psichologas, 

socialinis pedagogas ir kt.) 

Etatai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius 

1 1 0,5 1 1 2 17,9 13 

 
1.5. Biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys): 

Finansiniai šaltiniai 2014 m. 
tūkst. Lt 

2015 m. 
tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžetas SB 653,3 187,1 

Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB (SP) 50,7 22,7 

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) SB 
(PN) 

47,6 19,7 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB (VB)  3,8 

Europos sąjungos paramos lėšos ES   

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio 
krepšeliui finansuoti SB (MK) 

662,5 175,9 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 5,3 1,2 

mailto:sventosiosmokykla@gmail.com
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2. Mokyklos veiklos rezultatai:  
Siekiant užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir įgyvendinant 2015 m. 

išsikeltus tikslus bei uždavinius, buvo siekiama stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, 
analizuojant ir tobulinant pamokos struktūrą, taikant efektyviausius metodus, diferencijuojant 
užduotis dirbant klasėje, kontrolinių darbų metu, skiriant namų darbus. Dalykų mokytojai, klasių 
vadovai didelį dėmesį skyrė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui, 
planavimui, efektyvesniam pamokos laiko panaudojimui ir refleksijai, projektinės veiklos 
organizavimui.  

2014–2015 m. m.: 
Ugdymas ir mokymasis: pagal pradinio ugdymo programą 1–4 klasėse mokėsi 32 

mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą 5–10 klasėse – 50 mokinių (iš viso – 82 mok.), 
veikė 10 klasių komplektų (4 – pradinės, 6 – 5/10 klasės). Mokinių pažangumas – 100 %. 2,2 
karto sumažėjo praleistų be pateisinamos priežasties praleistų pamokų, tenkančių 1 mokiniui, 
skaičius. 

Popamokinė veikla: mokykloje veikė 10 būrelių, kuriuos lankė 71 mokinys 
(dauguma net po kelis; populiariausi – dailės, amatų, muzikos būreliai); papildomai saviraiškos 

poreikius 7 mokiniai tenkino Palangos sporto centre, 3 mokiniai – Palangos moksleivių klube, 17 
mokinių – Šventosios mokykloje veikiančiose Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir 
dailės klasėse. Itin populiarėja pailgintos darbo dienos grupė, ją lankančių mokinių skaičius kasmet 
auga (25-30 mokiniai). 

Mokinių pasiekimai:  
Respublikinis konkursas „Kalbų Kengūra 2015“, auksinės Kengūros diplomai – E. 

Vilkauskaitė, 5 kl., (anglų k.), D. Dargis, 4 kl., (anglų k.), P. Karulis, 8 kl., (anglų k.), K.  Japertas 
K., 8 kl.,  (rusų, anglų k.) – mokytojos I. Griškėnienė, G. Juozapaitienė; respublikinis konkursas 
„Matematikos Kengūra 2015“ – M. Sumaryuk, 3 kl., 2 vieta;  O. Meškytė, 9 kl., 3 vieta; M. 
Gelumbickas, 10 kl., 3 vieta; (Palangoje) – mokytojos R. Birškuvienė, J. Spučienė; respublikinis 
vertimų ir iliustracijų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“, laureatų diplomai – A. Sakalauskaitė, 10 kl. O. 
Meškytė, 9 kl. (rusų, anglų k.); D. Dargis, 4 kl., K. Japertas, 8 kl., M. Mikalauskas, 8 kl., G. 
Vaškytė, 10 kl. (anglų k.) – mokytojos I. Griškėnienė, G. Juozapaitienė; tarptautinio epistolinio 
rašinio konkurso II etapas Palangoje – A. M. Žymantaitė, 6 kl., 2 vieta – mokytoja N. Šauklienė; 
konkursas ,,Su šv. Kalėdom, Palanga!“ – D. Barkauskas (kalėdinis žaisliukas) 3 kl., J. Būbelis 
(kalėdinė dekoracija ir atvirukas) 4 kl., 1 vieta – mokytojos R. Birškuvienė, M. Petrauskienė; 
respublikinis konkursas ,,Olympis“, laureatų diplomai  – G. Lapinskas, 5 kl. (anglų k.), M. 
Litvinas, 5 kl. (anglų k.), A. Tirlikaitė, 10 kl. (anglų k.), K. Japertas, 8 kl. (chemija) – mokytojos I. 
Griškėnienė, R. Burvienė; 8 kl. mokinių gamtos mokslų olimpiada Palangoje – P. Karulis, 2 vieta 
– mokytoja R. Toliušienė; 5 kl. mokinių anglų k. olimpiada Palangoje – E. Vilkauskaitė, 2 vieta – 
mokytoja I. Griškėnienė; Lietuvos nacionalinio kraujo centro konkursas „Dovanok gyvenimą“, 
laureato diplomas – I. Skudikytė, 6 kl. - mokytoja D. Šimkevičienė. 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 12 mokinių, pagrindinio – 7 mokiniams, 
mokymosi pasiekimų – 12 mokinių. Tolimesnė abiturientų veikla: 3 mokosi Palangos senojoje 
gimnazijoje; 1 – Kretingos technologijos ir verslo mokykloje; 2 – Klaipėdos paslaugų ir verslo 
mokykloje; 1 – Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje. 

Specialioji pedagoginė pagalba: pagal pritaikytas ugdymo programas mokėsi 4 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 15 mokinių nustatyti kalbos ir komunikacijų 

sutrikimai.   
Pedagoginė ir socialinė pagalba: 31 socialinės pagalbos atvejis; pedagoginė pagalba, 

individualus darbas su mokiniu, konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) 
vykdomi nuolat;  bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Palangos Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos poskyriu, vykdant saugaus eismo, kvaišalų vartojimo prevenciją ir 
kt.  

Nemokamas maitinimas buvo teikiamas 18 mokinių. 1 – 4 kl. mokiniams tęsiama 
mitybos įpročių gerinimo programos – „Vaisių vartojimo skatinimas“ bei „Pienas vaikams“. 

Pavėžėjimas: į mokyklą ir iš jos mokykliniu autobusu buvo pavežami 38 mokiniai.  
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Biblioteka: bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 103 skaitytojai, iš jų – 84 
mokiniai; išduoti 1468 dokumentai, iš jų – 882 mokiniams; kompiuterizuotos 8 darbo vietos. 
Įvyko 95 renginiai, iš jų 36 parodos, ekspozicijos, susitikimai su poetais, rašytojais Tomu Dirgėla, 
Nijole Kepeniene; bendradarbiauta su buvusiais mokytojais, kitais Šventosios bendruomenės 
nariais, l. d. ,,Sigutė“; įgyvendintas tarptautinis skaitymo projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 
2015“.  

4. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos administravimą. 
Mokyklos valdymas buvo vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais 

teisės aktais. Puoselėjant mokyklos tradicijas, organizuotos įvairios šventės, renginiai, projektinės 
veiklos, Lietuvai reikšmingų istorinių datų paminėjimai, akcijos, kūrybinių darbų parodos, 
edukacinės išvykos. Į vykdomus planavimo procesus įtraukiami mokykloje veikiančių savivaldos 
institucijų atstovai. Aktuali informacija apie mokyklos veiklą buvo nuolat pateikiama ir 
atnaujinama mokyklos interneto svetainėje, stenduose, lankstinukuose, skelbimų lentose, 
spaudoje. Toliau sėkmingai plėtojamas bei skatinamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
– Šventosios seniūnija, l. d. „Sigutė“, Palangos kultūros centro atstovais Šventojoje, Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos poskyriu ir kt. institucijom. Glaudžiai bendradarbiauta ir su miesto 
bendrojo ugdymo mokyklomis, Švietimo skyriumi, pagalbą vaikui teikiančiomis institucijomis, 

Klaipėdos, Kretingos, Palangos profesinėmis mokyklomis. Sėkmingai įgyvendinti bendri projektai, 
kiti tradiciniai ir netradiciniai renginiai, išskiriantys mokyklą kaip miestelio kultūros ir sporto 
židinį.  

5. Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas, rezultatai ir gautų duomenų 
panaudojimas veiklai tobulinti, savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, atlikusi platųjį veiklos kokybės 
įsivertinimą, nustatė, kad per 2014 – 2015 metus tobulinti veiklos rodikliai – ugdymas ir 
mokymasis –  pagerėjo, tačiau ne itin žymiai. Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai – ugdymas 
mokyklos gyvenimu, įranga ir priemonės (vidutinė vertė – 3,5 balo), pastatas ir jo aplinka (3,9 
balo). Nustatyti tobulintini veiklos rodikliai: mokymasis virtualioje aplinkoje (2,6 balo), 
asmenybės tapsmas ir mokinio pasiekimai ir pažanga (2,7 balo). Pastaba: vidutinės vertės, 
aukštesnės nei 2,5 traktuojamos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5 – kaip negatyvios. Mokyklos 
veiklos įsivertinimo rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose bei bus 
panaudoti mokyklos veiklos ir ugdymo planams rengti, strateginiams tikslams koreguoti. Ugdymo 
(-si) proceso valdymas buvo derinamas su mokyklos savivaldos institucijomis. 

6. Ugdymo (-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų 
kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimas ir švietimas. 

2015 m. vykdytas tikslingas, komandiniu darbu ir planavimu grįstas bei į mokinių 
poreikius orientuotas, ugdymo procesas. Sėkmingai įgyvendinti svarbiausi mokyklos veiklą 
reglamentuojantys dokumentai – 2014-2015 m. m. ugdymo, 2015 m. veiklos bei 2015-2017 m. 
strateginis planai; tiriami ir analizuojami mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai (pažangumas, 
lankomumas); ugdymo turinys individualizuojamas, diferencijuojamas ir koreguojamas 
atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes; pamokos ir užsiėmimai vyksta ne tik klasėse, 
informacinių technologijų kabinete, mokyklos bibliotekoje, bet ir už mokyklos ribų organizuotose 
edukacinėse pamokose – išvykose (muziejuose, laboratorijose, parkuose ir pan.); mokytojai pilnai 
aprūpinami vadovėlių komplektais, metodine medžiaga ir ugdymo turinio naujovėms įgyvendinti 
būtinomis mokymo(si) priemonėmis; visose klasėse įrengti daugialypės terpės projektoriai, 

kompiuteriai, interneto prieiga; susitarta dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos; 
visiems mokiniams sudarytos vienodos galimybės ugdytis, tenkinti individualius saviraiškos ir 
savirealizacijos poreikius ir gebėjimus bei pasirinkti neformaliąją veiklą pagal pomėgius ir galias.  

Vaikų saugumą mokykloje užtikrina vaizdo stebėjimo kameros koridoriuose, 
pedagogų budėjimas pertraukų metu, pašalinių asmenų patekimo į mokyklą ribojimas ir 
registracija, vaizdo kamerų įrengimas mokyklos teritorijos prieigose.  

Pagrindinė informacija tėvams apie mokyklos veiklą skelbiama mokyklos tinklalapyje 
www.sventosiospm.lt, įdiegtas ir sėkmingai naudojamas elektroninis dienynas TAMO užtikrina 

http://www.sventosiospm.lt/
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geresnę abipusę informacijos sklaidą tarp mokytojų, mokinių, mokinių tėvų ir mokyklos 
administracijos.  

7. Turto, lėšų administravimas ir valdymas. 
Sistemingas dėmesys buvo skiriamas mokyklos biudžeto programų, sąmatų, ataskaitų 

rengimui ir įgyvendinimui, mokyklos materialinės bazės ir ugdymo (-si) proceso modernizavimui 
bei kokybiškos ugdymo (-si) aplinkos funkcionavimo užtikrinimui. Panaudojant mokyklos 
paramos lėšas, pajamas gaunamas už mokyklos patalpų nuomą, 2015 m. įsigyta ilgalaikio ir 
trumpalaikio materialiojo turto: IT (5 kompiuteriai, 1 daugialypės terpės projektoriai, 1 
spausdintuvas, 2 Robotikos konstruktoriai, įrengtas bevielio interneto prieigos taškas mokyklos 
valgykloje), mokymo priemonių (5 mokyklinės lentos, spinta, garso kolonėlės, mokomieji 
plakatai, žemėlapiai, dinamometrai ir kt. mokymo priemonės), virtuvės įrangos (maišytuvai, 
lėkštės ir kt. virtuvės reikmenys); organizacinių priemonių, spaudos leidinių, kanceliarinių bei 
ūkinės paskirties prekių; mokyklos bibliotekos fondai praturtinti 105 vnt. grožinės literatūros ir kt. 
leidinių; atnaujintas smulkus ūkinės paskirties inventorius (radiatoriai, šviestuvai ir kt.), pakeistas 
sporto salės oro šildytuvas, atlikti įvairūs kosmetiniai klasių, koridoriaus bei kapitalinis paradinių 
mokyklos laiptų remonto darbai ir kt. 

8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados.  

2015 m. mokyklą tikrinusios institucijos: Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba (3 kartus) – pastebėti trūkumai pašalinti; Palangos miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrius (1 kartą) – pažeidimų nenustatyta; Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 
Palangos skyrius (1 kartą) – reikalavimas paaukštinti mokyklos laiptų turėklus iki 1,2 m 
vykdomas. 

9. Vadovo kvalifikacijos tobulinimas. 
Per 2015 m. kvalifikacija tobulinta 10 d.: „Švietimo organizacijos įvaizdžio kūrimas ir 

valdymas“ (2015-12-21 pažymėjimas Nr. PK15-1204), „Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo 
ir pažintinės veiklos organizavimo galimybių plėtotė“ (2015-06-12 Nr. PK15-518), „Lyderystė ir 
projektinė veikla. Unikalaus lyderystės modelio „Mokytojų kūrybiškumo ir lyderystės plėtra 
Prienų raj.“ pristatymas“ (2015-04-30 pažymėjimas Nr. PK15-446), „Atnaujinti mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo rodikliai“ (2015-04-01 pažymėjimas Nr. PK15-308), „Pozityvaus mąstymo 
strategijos“ (2015-03-24 pažymėjimas Nr. PK15-139), „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 
panaudojimas ugdymo procese“ (2015-01-29 pažymėjimas Nr. PK15-23). 

10. Problemos, susijusios su mokyklos veikla. 
Iki galo nesutvarkytas mokyklos sporto aikštynas lauke; tik iš dalies aptverta 

mokyklos teritorija; reikia atnaujinti vėdinimo – šildymo ir ventiliacijos sistemas mokyklos aktų 
salėje, valgykloje, technologijų kabinete.  
 
 
 
 
 
Direktorė                Valda Šarkienė 
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