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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VADOVO 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2016-04-27 

 

1. Informacija apie Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją (toliau – Mokykla): 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija yra biudžetinė įstaiga, vykdanti pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas.  

2015 m. rugsėjo 1d. progimnazijoje mokėsi 232 mokiniai.  

Klasių komplektų – 11: 1–4 klasių – 4; 5–8 kl. – 6; viena – priešmokyklinio ugdymo 

grupė.  

Į mokyklą buvo pavėžėjami 85 (36,63 proc.) mokiniai.  

Nemokamą maitinimą gavo 103 (44,39 proc.) mokiniai. Pailgintos dienos grupę lanko 24 

(1 – 5 kl.) mokiniai. 

Specialiųjų poreikių mokinių – 17 (7,32 proc.). 1–4 kl. – 6 mokiniai, 5–8 kl. – 11 mokinių.  

1.1. Kontaktinė informacija; 

Adresas: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis, LT-70138, įstaigos kodas 190488066,  

el. p. rastine@azuolopro.lt, tel. nr.: raštinės – 20 104, direktoriaus – 20 102, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui – 20 103. 

 

1.2. Mokyklos vadovas – Arūnas Serneckas (2015 m. mokyklai vadovavo Vidmantas 

Buzaitis ir Vilma Anelauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių). 

1.3. Įstaigos darbuotojai (pareigybių skaičius, darbuotojų kvalifikacija ir t. t.). 

Bendras skaičius Administracijos 

darbuotojai 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Nepedagoginiai 

darbuotojai 

48 3 33 12 

Mokykloje iš viso dirbo 48 darbuotojai: 3 administracijos, 12 – aptarnaujančio personalo, 

33 pedagoginiai (12 – antraeilėse pareigose, priskaičiuota ir bibliotekininkė), iš jų 14 – 

metodininkų, 10 – vyresniųjų mokytojų, 8 – neįgiję kvalifikacinės kategorijos. Švietimo pagalbą 

teikė psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, logopedas. 

Mokyklos vadovai – direktorius Vidmantas Buzaitis – III vadybinė kategorija, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui – II vadybinė kategorija. 

2015 metais darbuotojų skaičius kito: sumažėjo  3 mokytojais; sumažėjo 0,32 et. 

 

2. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant Mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos 

tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis. 

2.1. 2015 m. svarbiausias prioritetas, įgyvendinat pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas – skatinti mokinį patirti asmeninę sėkmę, motyvuotai siekti individualios pažangos. 

 1–4 klasių mokiniai mokslo metus baigė 95,7 proc. pažangumu.  

 5–8 klasių pažangumas mokslo metų pabaigoje – 98,4 proc. Palyginus su praėjusiais 

mokslo metais, pažangumas padidėjo 4,5 proc. (2013–2014 m. m. – 93,9 proc.).  

 Pažangumo pokyčiui teigiamos įtakos turėjo individualios ir grupinės konsultacijos: 

iš ugdymo plane numatytų valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, 1–4 klasėse buvo 

skirtos 4 val., (80 proc.) 5–8 klasėse – 8,5 val. (70,8 proc.) – dalyko papildomoms pamokoms bei 

mokomųjų dalykų žinių spragoms kompensuoti ir žinioms pagilinti.  

 Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas asmeninei mokinio pažangai, mokymosi 

rezultatų pokyčio pamatavimui, rezultatų aptarimui su klasių vadovais, dalykų mokytojais, mokinio 



tėvais. Lyginant I ir III trimestro rezultatus, iš 127 (5–8 klasių) mokinių asmeninę pažangą padarė 

52, tai sudaro 40,9 proc. 

 Rajoniniame „Šviesoforo“ konkurse laimėta II vieta, regioniniame – IV. Rajoninėse 

pradinių klasių mokinių varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ iškovota III vieta, meninio skaitymo 

konkurse pelnytas laureato vardas. „Kalbų Kengūros (lietuvių, anglų) 2015“ konkurse laimėti 23 

diplomai, Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2015“ rajono geriausiųjų dešimtuke – 13 

mokinių.  

 5–8 klasių mokiniai, individualiai ir komandomis, iškovojo 22 prizines (I–III) vietas 

rajone (tarp jų 4-ias Marijampolės r.), 1-ą prizinę vietą regione; „Kalbų Kengūros“ (anglų) konkurse 

pelnė 10 diplomų; matematikos konkurse „Kengūra“ tarp 7 klasių užėmė III vietą rajone, 7 

mokiniai pateko į rajono geriausių dešimtuką. Gautas 1 paskatinamasis prizas, 1 mokinė ir vokalinis 

ansamblis pripažinti laureatais rajone. 

 2015 m. mokyklos organizuojamoje neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 58,90 

proc. mokinių.  

2.2. Veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą. 

 2015 m. baigtas vykdyti dvejus metus trukęs Švietimo mainų paramos fondo 

Mokymosi visą gyvenimą „Comenius“ programos daugiašalės mokyklos partnerystės projektas 

„Atrask paslėptus savo gebėjimus“ (Lenkija, Čekija, Rumunija, Bulgarija, Turkija, Ispanija). 

 Sėkmingai vykdytas ekologinio sąmoningumo ugdymo projektas ,,Gamta ir aš, 

kuriantis pasaulį“, kurio vienas iš tikslų – skatinti komandinį darbą, progimnazijos bendruomenės 

narių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą.  

 Progimnazija puoselėja savitas tradicijas, sudaro sąlygas kūrybinių gebėjimų 

saviraiškai ir sklaidai, formuoja bendruomenės narių pozityvų tapatumo jausmą. Neformaliojo 

švietimo veikloje mokiniai 2015 m. mokiniai turėjo galimybę lankyti vokalinės studijos, šokio, 

meninės saviraiškos, dramos, etnokultūros, sporto, sceninės raiškos būrelius.   

 Veiksmingas bendradarbiavimas progimnaziją sieja su Kultūros centru, Viešąja 

biblioteka, Krašto muziejumi, Turizmo ir verslo informaciniu centru, Dr. Jono Basanavičiaus 

sodyba-muziejumi. Čia vyksta edukacinės pamokos, susitikimai su žymiais žmonėmis, popietės, 

šventės.  

 2015 m. pasiūta nauja progimnazijos vėliava. 

2.3. Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas. 

 Kuriama psichologiškai saugi ir motyvuojanti ugdymo(si) aplinka. Daug dėmesio 

skiriama Vaiko gerovės komisijos veiklos veiksmingumui, mokyklos švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimo stiprinimui su mokyklos bendruomenės nariais.  

 Mokiniams pagalbą teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, 

mokytojo padėjėjas, logopedas.  

  Tęsiama prevencinė veikla, skirta mokinių tarpusavio bendravimo gerinimui, 

patyčių, žalingų įpročių šalinimo, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos įgūdžių skatinimui ir 

 saugios aplinkos kūrimui.  

  2015 m. progimnazija vykdė prevencines programas: „Saugok ir gerbk mane“, 

„Įveikiame kartu“, „Obuolio draugai“, „Paauglystės kryžkelės“. 

 Aktyviai dalyvauta akcijose „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, Tolerancijos diena, 

„Dalinkimės gerumu“, „Savaitė be patyčių 2015“; projektuose, programose. 

 Parengta ir devinti metai birželio 1–12 d. d. vykdyta tęstinė vaikų vasaros poilsio 

programa „Šaunieji stovyklautojai“. Programoje dalyvavo 30 mokinių iš 2–5 klasių, kuriems skirta 

socialinė parama.  

3. Mokyklos biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys); 

Patvirtinti asignavimai 2015 metams 

 

Iš viso 

412610 Eur 

Realiai gautos lėšos 

412610 Eur 

Negauta 

 

Tame skaičiuje: aplinkos lėšos 98201 98201  

Lėšos pavėžėjimui 15923 15923  



Mokinio krepšelio lėšos 297621 297621  

Specialiųjų programų lėšos 865 865  

2015 metais gauta 707 eurų paramos lėšų (gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.). 

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 7176,36 eurų. 

Iš jų paslaugoms – 6833,72 eurų. 

 

4. Informacija apie Mokyklos turtą ir jo būklę; 

4.1. 3-jų aukštų pastatas J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškyje – 2010 m. atlikta  renovacija. 

4.2. Katilinėje, kūrenamoje dujomis, 2010 m. atlikta renovacija. 

4.3. Ūkinis pastatas J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškyje – pastatytas 1989-12-31.  

4.4. Kiti statiniai J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškyje – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, 

lauko tualetas, šulinys, gręžtinis šulinys). 

4.5. 2-jų aukštų nenaudojamas mokyklos reikmėms buvusios mokyklos pastatas 

(Pūstapėdžių k.), pastatytas 1964 m., nenaudojamas mokykloms reikmėms ūkinis pastatas 

(Pūstapėdžių k.), pastatytas 1963 m., kiti nenaudojami mokyklos reikmėms pastatai (sporto aikštelė 

Pūstapėdžių k.), įrengta 1988-12-31, kiti kiemo statiniai, nenaudojami mokyklos reikmėms (kiemo 

aikštelė, šulinys, tvora. Pūstapėdžių k.). 

4.6. Mokyklinis autobusas „IVECO DAILY“, v / n FDC 625. Pagaminimo metai – 2010 .  

4.7. Mokyklos aplinka nuolat modernizuojama. 2015 metais įsigyta įvairių mokymo 

priemonių už 5472,0 eurus, nupirkta vadovėlių už 3743,00 eurus. Taip pat 1 kompiuteris, kurio 

kaina – 1039,00 eurai, 1 spalvinis spausdintuvas už 800,00 eurų bei įsigytos 2 krepšinio lentos 

sporto salei už 1160,00 eurų. 

4.8. Mokykloje atliktas kabinetų remontas: nudažytos koridorių ir visų kabinetų grindys. 

 

5. Informacija apie Mokykloje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų 

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą; 

5.1. 2015 m. lapkričio 5 d. mokykloje lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, 

kurie domėjosi, kaip įgyvendinamos Bendruosiuose ugdymo planuose numatytos galimybės. 

Susitikime su mokyklos administracija, metodine taryba specialistų komanda konsultavo ugdymo 

turinio, mokyklos veiklos, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais klausimais. Apibendrinti 

(lankytų mokyklų) duomenys buvo pateikti 2015 m. lapkričio 10 d. ministerijos specialistų 

susitikime su Marijampolės apskrities savivaldybių švietimo darbuotojais.  

5.2. 2015 m. lapkričio 24 d. periodinė visuomenės saugos sveikatos kontrolė. Išvada: 

progimnazijos ugdymo veikla neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 ,,Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 49.1, 49.2 punktų 

reikalavimus, t. y. pagal berniukų ir mergaičių skaičių trūksta sanitarinių įrenginių. 

 

6. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai. 

Problemos 2015 m. (pateikiamos remiantis veiklos įsivertinimo duomenimis, analizuojant 

pateiktas tikrinimo pažymas, išgirdus mokinių tėvų išsakytas mintis): 

1. Darbo tvarka ir taisyklės.  Sprendimas – parengti naujas Darbo tvarkos taisykles, 

Mokinio elgesio taisykles. 

2. Mokymasis bendradarbiaujant. Sprendimas – parengti 2016–2019 m. strateginį planą, 

numatyti ir įgyvendinti priemones bendradarbiavimui mokantis, aktyviuosius mokymosi metodus.  

3. Mokinių saugumas mokyklos teritorijoje. Sprendimas – aptverti mokyklos teritoriją ir 

įrengti joje mokiniams žaidimų, užsiėmimų aikšteles. 

4. Sąlygos kūno kultūros ugdymui yra patenkinamos: 

4.1. III mokyklos aukšte esančioje salėje pasenusios grindys, kurias būtina keisti ir 

sutvirtinti perdangą. Mokiniams sportuojant, vibruoja II a. lubos. Sprendimas – kreiptis į 

Savivaldybės tarybą dėl lėšų skyrimo sporto salės  atnaujinimui 2017 metais. 

4.2. Mokyklos mokiniai neturi tinkamo sporto aikštyno, nėra bėgimo takų, tinkamos 

aikštės futbolui žaisti ir kitos įrangos kūno kultūros programos 1–8 klasėse įgyvendinimui. 



Naujamiesčio mikrorajone gyvenantiems daugiau kaip 2500 gyventojų nėra sąlygų sportuoti 

(įrengta tik viena krepšinio aikštelė prie mokyklos). Sprendimas – Savivaldybės tarybai suplanuoti 

sporto aikštyno mokyklos mokiniams ir Naujamiesčio gyventojams įrengimo / sutvarkymo darbų 

projektą 2017–2018 m.  

4.3. Mokyklos kabinetų ir koridorių medinės grindys yra įrengtos XX a. 6-tame 

dešimtmetyje, todėl būtina jas atnaujinti – pakeisti kita danga. Sprendimas – Savivaldybės taryba, 

planuodama investicijas 2017–2018 m., galėtų numatyti lėšas grindų dangos atnaujinimui. 

4.4. Mokyklinio autobuso garažui reikalingi vartai, nes esantys pasenę. Sprendimas – 

planuojame pakeisti / atnaujinti garažo vartus 2016 arba 2017 m., naudodami rėmėjų lėšas.  

4.5. Reikalingas vandentiekio ir vamzdyno (tualetų) įrengimas. Sprendimas – Savivaldybės 

taryba, planuodama investicijas 2017–2018 m., galėtų numatyti lėšas vandentiekio ir vamzdyno 

(tualetų) įrengimui. 

 

 

 

Direktorius         Arūnas Serneckas 
 

 

 

 


