
                PRITARTA 
                Palangos miesto savivaldybės tarybos  
                            2017-02-21 sprendimu Nr. T2-38 
 
ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2016 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. 2016-2017 m. m. 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 

10 10 86 100 

 

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 24 386,11 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 2016 m. 
tūkst. Eur 

2017 m. 
tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžetas SB 189,3 193,7 

Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB (SP) 20,7 23,0 

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

18,9 20,0 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB (VB) 8,2  

Europos sąjungos paramos lėšos ES   

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

187,2 183,4 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 1,2 1,2 
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2. Mokyklos veiklos rezultatai:  
Įgyvendinant 2016 m. išsikeltus tikslus bei uždavinius buvo siekiama visų mokinių 

pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus, analizuojant ir tobulinant mokinių 
individualios pažangos stebėseną, stiprinant mokymosi motyvaciją, aktyviau panaudojant 
virtualaus mokymo (-si) galimybes, aktyviuosius, netradicinius mokymosi metodus, ugdant 
mokinių vertybines nuostatas, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai parodė, kad išsikelti tikslai, uždaviniai pasiekti, priemonės 
įgyvendintos.  

3. Mokyklos teikiamų paslaugų rūšys: 
2015–2016 m. m.: 
Ugdymas ir mokymasis: pagal pradinio ugdymo programą 1–4 klasėse mokėsi 34 mokiniai, 

pagal pagrindinio ugdymo programą 5–10 klasėse – 52 mokiniai (iš viso – 86 mok.), veikė 10 
klasių komplektų (4 – pradinės, 6 – 5/10 klasės). Mokinių pažangumas – 100 %, vidurkis – 7,7. 
Pradinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 6 mokiniams, pagrindinio – 6 mokiniams, mokymosi 
pasiekimų – 11 mokinių. Tolimesnė abiturientų veikla: 1 mokosi Klaipėdos technologijų mokymo 
centre, 1 - Klaipėdos Turizmo mokykloje, 1 - Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1 - 
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, 2 - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre 

Palangoje. 
Popamokinė veikla: mokykloje veikė 7 būreliai, kuriuos lankė 2/3 mokinių (dauguma net 

po kelis; populiariausi – dailės, amatų, muzikos būreliai); papildomai saviraiškos poreikius 8 
mokiniai tenkino Palangos sporto centre, 20 mokinių – Šventosios mokykloje veikiančiose 
Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klasėse. Itin populiari pailgintos darbo 
dienos grupė, ją lanko beveik visi pradinių klasių mokiniai, prisijungia ir vyresnieji. Skaičius 
kasmet auga (apie 35 mokinius). 

Mokinių pasiekimai:  
Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso II etapas Palangoje – E. Vilkauskaitė, 6 kl., 1 vieta 

(mokytoja N. Šauklienė). 
Respublikinis konkursai:  
„Kalbų Kengūra 2016“: anglų k. auksinės Kengūros diplomas – D. Dargis, 5 kl., sidabrinės 

kengūros diplomai - E. Vilkauskaitė (6 kl.), P. Sumaryuk (3 kl.), G. Stašinskytė (3 kl.), A. Zokaitė 
(8 kl.); oranžinės kengūros diplomas - K. Kuprys (9kl.), N. Vaškytė (6 kl.), M. Mikalaukas (9 kl.); 
vertimų ir iliustracijų konkurso „Tavo žvilgsnis 2016“ nugalėtojai - O. Meškytė (10 kl.), A. 
Zokaitė (8 kl.), I. Žvirblis (6 kl.); mokyt. I. Griškėnienė; konkursas ,,Olympis“: anglų k. laureatų 
diplomai  – A. Japertas (2 kl.) - III laipsnio diplomas, G. Lapinskas (6 kl.) - I, M. Litvinas -II, A. 
Žymantaitė (7 kl.) - II, A. Zokaitė (8 kl.) - I, O. Meškytė (10 kl.) – II; matematikos –M. Litvinas 
7 kl. (II), M. Sumaryuk 5 kl. (III). Kiti dalyviai apdovanoti padėkos raštais.  

Miesto konkursai: „Matematikos Kengūra 2016“: M. Sumaryuk (4 kl.) – 4 vieta, M. 
Kulvietis (4 kl.) – 9 vieta (mokyt. R. Birškuvienė), O. Meškytė (10 kl.) (mokyt. J. Spučienė) - 2 
vieta Palangos miesto savivaldybėje; 6 kl. mokinių matematikos olimpiada: M. Litvinas -  3 vieta, 
I. Žvirblys - 4 vieta (mokyt. J. Spučienė); konkursas ,,Su šv. Kalėdom, Palanga!“ – D. 
Padaginskas (1 kl.) – 1 vieta (mokyt. M. Petrauskienė); Deividas Birškus (2 kl.) - 1 vieta (mokyt. 
S. Sendrauskienė); vaikų piešinių konkurso „Mano augintinis – mano draugas“ F. Eglynaitė (4 
kl.) – laureatė (mokyt. D. Šimkevičienė). 

Taip pat mokiniai apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą kituose respublikiniuose ir 
miesto konkursuose, olimpiadose: meninio skaitymo konkursas; piešinių konkursai „Sportuoju – 

esu sveikas“, „Mano šeimos gydytojas“, „Tai gražiai mane augino“;  anglų kalbos konkursas „Am 
I good at English?“; dailės darbų konkursas „Piešiam tautinį kostiumą“; dailaus rašto konkursas; 8 
kl. mokinių gamtos mokslų olimpiada ir kt.  

Specialioji pedagoginė pagalba: pagal pritaikytas ugdymo programas mokėsi 3 specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 21 mokiniui 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 
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policijos skyriaus Prevencijos poskyriu, vykdant saugaus eismo, kvaišalų vartojimo prevenciją ir 
kt. 

Nemokamas maitinimas buvo teikiamas 15 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.  
Biblioteka: bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 143 skaitytojai, iš jų – 80 

mokinių; išduoti 1484 dokumentai, iš jų – 919 mokiniams; kompiuterizuotos 8 darbo vietos. 
Įvyko 88 renginiai, iš jų 39 parodos, ekspozicijos, susitikimai su poetais, rašytojais Tomu Dirgėla, 
literate, buvusia mokine R. Kuršyte; bendradarbiauta su buvusiais mokytojais, kitais Šventosios 
bendruomenės nariais, l. d. ,,Sigutė“, Klaipėdos r. Veiviržėnų klebonu V. Griciumi; įgyvendintas 
tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių skaitymo projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2016“, 
2016-ieji – Bibliotekų metai. Visus metus vyko įvairių klasių garsinio skaitymo ciklai, pamokos, 
arbatos rytmečiai šalia knygų; Šventosios bendruomenei logopedė R. Martišienė pristatė tapybos 
darbų parodas „Kai ramybė ir erdvė įsiviešpatauja viduje“ ir „Tapybos darbų akimirkos“, o vyr. 
socialinė pedagogė Danutė Petkienė surengė rankdarbių paroda „Tūkstantis ir viena akis“.   

4. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos administravimą. 
Siekiant puoselėti, kurti ir plėtoti savitą mokyklos vidinio bei išorinio gyvenimo kultūrą, 

kartu su Šventosios miestelio bendruomene bei socialiniais partneriais (Šventosios seniūnija, l. d. 
„Sigutė“, Palangos kultūros centro atstovais Šventojoje, Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyriu ir kt. institucijom) organizuotos įvairios šventės, renginiai, projektinės veiklos, akcijos, 
edukacinės išvykos, talkos, Lietuvai reikšmingų istorinių datų paminėjimai, išskiriantys mokyklą 
kaip miestelio kultūros ir sporto židinį. Glaudžiai bendradarbiauta ir su miesto bendrojo ugdymo 
mokyklomis, Švietimo skyriumi, pagalbą vaikui teikiančiomis institucijomis, Klaipėdos, Kretingos, 
Palangos profesinėmis mokyklomis. Mokinių kultūrinė, sportinė, tautinė, pilietinė kompetencijos 
ugdytos bendruomeninių akcijų, projektų „Šventuoju pajūrio žiedu“, „Nuo Vasario 16-osios iki 
Kovo 11-osios“, „Tai gražiai mane augino“, „Sportuoju - esu sveikas“, „Mozaikos tiltas“, „Darom 
- 2016“ ir kt. renginių metu. Siekiant, kad mokyklos kultūra būtų suvokiama kaip kolektyvinė 
norma, mažėtų patyčių tikimybė, socialinė atskirtis, formuotųsi sutelktumo, komandos dvasia, 
atsakomybės bei pareigos jausmas, bendru mokinių, tėvų, mokytojų susitarimu, nuo rugsėjo 1-
osios įvestos privalomos uniformos, paženklintos reprezentacine emblema su mokyklos herbu. 
Aktuali informacija apie mokyklos veiklą buvo nuolat pateikiama ir atnaujinama mokyklos 
interneto svetainėje, demonstraciniuose stenduose, reprezentaciniuose lankstinukuose, skelbimų 
lentose, spaudoje, el. dienyne.  

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 2015 – 2016 mokslo metus tobulinti veiklos rodikliai – asmenybės 
tapsmas –  pakilo (nuo 2,7 iki 3,1 balo). Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai – pastatas ir jo 
aplinka (3,7 balo), ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,6 balo), įranga ir priemonės (3,5 
balo). Nustatyti tobulintini veiklos rodikliai: mokymasis virtualioje aplinkoje (2,7 balo) ir 
mokymasis (2,9 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.  

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. 

Mokyklos valdymas buvo vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais teisės 
aktais. Į vykdomus planavimo procesus įtraukiami mokykloje veikiančių savivaldos institucijų 
atstovai. 2016 m. vykdytas tikslingas, komandiniu darbu ir planavimu grįstas bei į mokinių 
poreikius orientuotas, ugdymo procesas. Sėkmingai įgyvendinti svarbiausi mokyklos veiklą 
reglamentuojantys dokumentai – 2015-2016 m. m. ugdymo, 2016 m. veiklos bei 2016-2018 m. 
strateginis planai, tiriami ir analizuojami mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai, atnaujinti 
susitarimai dėl ugdymo turinio planavimo ir jo veiksmingo įgyvendinimo, taip pat parengti ir 
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atnaujinti aiškūs tvarką ir drausmę palaikantys dokumentai (Mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo, socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkų, Vaikos gerovės komisijos darbo 
reglamento, Vaikų turizmo renginių organizavimo, Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos ir kt.). 
Tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama sisteminga informacija apie vaiko pažangą, pasiekimus, 
iškylančias problemas ir sunkumus visuotinių, klasės tėvų susirinkimų, individualių pokalbių 
metu, elektroniniame dienyne. Stengiamasi ir toliau tobulinti mokyklos edukacines aplinkas, jų 
funkcionalumą, atitikimą higienos normoms; užtikrinti bendruomenės narių saugumą (vykdomas 
mokyklos teritorijos stebėjimas, pašalinių asmenų registracija, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimas; organizuojamas maitinimas, mokinių pavėžėjimas ir pan.). Atsižvelgiant į turimus 
mokyklos finansinius bei žmogiškuosius išteklius, visiems mokiniams sudarytos vienodos 
galimybės ugdytis bei pasirinkti neformaliąją veiklą pagal poreikius ir galias. 

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, 2016 m. įsigyta ilgalaikio ir 
trumpalaikio materialiojo turto: IKT (3 kompiuteriai, 1 spausdintuvas, įrengti bevielio interneto 

prieigos taškai valgykloje ir socialinio pedagogo kabinete); mokymo priemonių; virtuvės įrangos 
(šaldytuvas, lėkštės, vandens pilstymo aparatas ir kt. virtuvės reikmenys); organizacinių priemonių, 
spaudos leidinių, kanceliarinių bei ūkinės paskirties prekių ir inventoriaus (vejos pjovimo/sniego 
kasimo traktoriukas; radiatoriai, šviestuvai, budėtojų patalpos baldai ir kt.; pakeistas sporto salės 
oro šildytuvas ir kt); atlikti pagrindiniai valgyklos, biologijos kab. ir 1 kl. remonto darbai bei 
įvairūs smulkūs klasių, koridorių, rūbinių ir kt. remontai; pagal reikalavimus paaukštinti laiptų 
turėklai; 1 ir 3 klasėms nupirkti nauji suolų komplektai, spintos, mokytojų stalai ir kiti baldai; 
mokyklos bibliotekos fondai praturtinti 90 vnt. grožinės literatūros ir kt. leidinių. 

8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados.  
2016 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. 

9. Vadovo kvalifikacijos tobulinimas. 
Per 2016 m. kvalifikacija tobulinta 11 d.: „Bendravimo ir bendradarbiavimo iššūkiai: 

lyderystė, pozityvumas ir atsakomybė“ (2016-12-29 Nr. PK16-1323); „Bendravimas su klase ir 
mokiniais: ką siūlo šiuolaikinė psichologija?“ (2016-12-28 Nr. PK15-1291), „Mokyklos mokslo 
metų ciklo ugdymo proceso planavimas. Prioriteto ir metinių veiklos programų dermė“ (2016-12-
07 Nr. PK16-1145); „Lyderiai. Atsakomybės strategija“ (5 d. tęstinis seminaras, pabaiga – 2017 
m.); „Kiekvieno vaiko pažangos link“ (2016-08-30 Nr. P16-082), „Švietimo sektoriaus vadovų 
konferencija 2016. Kita patirtis“ (2016-08-24 Nr. PK9-GU-2520); „Švietimo inovacijos Telšių raj. 
ugdymo įstaigose bei šiaurės vakarų Lietuvos kultūrinio, istorinio paveldo pažinimas ir pritaikymo 
ugdymo procese galimybės“ (2016-06-17 Nr. PK16-618); „Pietryčių Lietuvos regionas: švietimo 
ypatumai ir etnokultūrinio palikimo jungtys“ (2016-05-12/13 Nr. PK16-510). 

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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