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1. Informacija apie Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją (toliau – Progimnazija):  
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija yra biudžetinė įstaiga, vykdanti priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas.  
2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje mokėsi 221 mokinys (4,74 proc. mažiau nei 2015 m.). 

Klasių komplektų – 10. Priešmokyklinio ugdymo grupė – 1; 1–4 kl. – 4; 5–8 kl. – 5.  

Į mokyklą buvo pavėžėjami 73 (33,03 proc.) mokiniai. Mokykliniu geltonuoju autobusu – 

61,64 proc. visų pavėžėjamų mokinių. Nemokamas maitinimas nuo 2016 m. rugsėjo mėn. buvo 

skirtas 56 (23,98 proc.) mokiniams. Pailgintos dienos grupę 1–4 klasių mokiniams lankė 27 

mokiniai, namų darbų ruošos grupę – 23 mokiniai, besimokantys 5–8 kl. Progimnazijoje mokėsi 38 

(17,19 proc.) specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai.  

1.1. Kontaktinė informacija:  

Adresas: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkavišks, LT-70138, Progimnazijos kodas 190488066;  
el. p. rastine@azuolopro.lt; tel. nr.: raštinė – 20 104, direktorius – 20 102, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui – 20 103. Progimnazijos internetinės svetainės adresas www.azuolopro.lt. 

1.2. Mokyklos direktorius – Arūnas Serneckas (dirba nuo 2016 m. sausio 4 d.), neatestuotas. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vilma Anelauskienė, atestuota II vadybinei kategorijai.   

1.3. Progimnazijos darbuotojai (Lentelė Nr. 1): 

Lentelė Nr. 1 
Darbuotojų 

skaičius 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Nepedagoginiai 

darbuotojai 

Administracijos darbuotojai 

43 30 10 3 (2 iš jų – pedagoginiai darbuotojai)  
Progimnazijoje dirbo 10 pedagoginių darbuotojų, kuriems Progimnazija yra nepagrindinė 

darbovietė. Pedagoginiai darbuotojai yra atestuoti: 12 – mokytojo metodininko kvalifikacinei 
kategorijai, 8 – vyresniojo mokytojo, 11 – mokytojo. Švietimo pagalbą teikė psichologas (0,75 
etatinės pareigybės), socialinis pedagogas (1,0 et.), specialusis pedagogas (0,5 et.), mokytojo 
padėjėjas (1,0 et.), logopedas (0,5 et.).  

2. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant Mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos 
tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis.  

2016 metais Progimnazija įgyvendino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymais 2015 m. pabaigoje patvirtintus teisės aktus: Geros mokyklos koncepciją, Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą.  

Progimnazijoje, planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, atsižvelgiama į bendruomenės 

lūkesčius, šalies švietimo politiką, savivaldybės strateginį planą, Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos raporto „Žvilgsnis į švietimą“ išvadas ir rekomendacijas. Įgyvendintos 

priemonės ugdymo kokybei, mokinių pasiekimų, gerinimui. Pirmiausiai pastangos nukreiptos į 

žemus pasiekimus turinčių mokinių ugdymą: 

 organizuojamos dalykų konsultacijos;  

 mokiniams siūloma lankyti įvairius neformaliojo švietimo būrelius (jų yra 17); 

 organizuojamos netradicinio ugdymo dienos, pamokos netradicinėse aplinkose; 

 bendradarbiaujama su mokinių tėvais dėl jų vaikų ugdymo ir pan. 

Tariantis su mokinių tėvais ir mokiniais dėl ugdymo turinio, kitų veiklų, įgyvendinama 

Progimnazijos vizija – moderni, auganti progimnazija – svajonių mokykla 2019 m. – atliepianti 

bendruomenės, nacionalinius ir savivaldybės poreikius. Visą gyvenimą besimokančios 

bendruomenės centras.  

http://www.azuolopro.lt/


2.1. Progimnazijoje susitarta dėl asmeninės mokinio pažangos, dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo ir matavimo: 1–2 kl. mokinių pažanga matuojama taikant Asmeninės 

pažangos lapus, 3–8 kl. – Mokinio ūgties dienoraštį.     
2.2. 2015–2016 m. m. 1–8 kl. mokiniai mokslo metus baigė 100 proc. pažangumu (po 

papildomų darbų). Teigiamiems mokinių pažangumo pokyčiams įtakos turėjo: 
2.2.1. organizuojamos mokiniams individualios ir grupinės konsultacijos;  
2.2.2. sąlygų mokymosi spragoms šalinti (po ligos, gavus neigiamus atsiskaitomųjų dalykų 

įvertinimus) sudarymas;  
2.2.3. klasės vadovų reguliarūs (ne mažiau 2 kartus per mokslo metus) pokalbiai su mokiniu ir 

jo tėvais (globėjais) apie mokinio pasiekimus, pažangą, lūkesčius. 
2.3. 2015–2016 m. m. 1–4 kl. 56 (60,87 proc.) mokiniai, 5–8 kl. 32 (25,81 proc.) mokiniai 

mokslo metus baigė aukštesniuoju ir / ar pagrindiniu lygmenimis pradinio ugdymo klasėse, gerai ir 
labai gerai – 5–8 klasėse. Šiuos pasiekimus palyginus su 2, 4, 6, 8 kl. mokinių standartizuotų testų 
rezultatais, matyti, kad vertinimai atitinka, standartizuotų testų vertinimai net aukštesni. 

2.4. Įgyvendindami mokinių tėvų ir  mokinių lūkesčius, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo planuose suplanuotos naujovės:  

2.4.1. 1, 3, 4 kl. mokiniams organizuojamos šokio pamokos; 
2.4.2. 1–4 ir 5–6 kl. mokiniams parengtos ir įgyvendinamos Informacinės paieškos internete 

bei Kompiuterinio raštingumo programos;  
2.4.3. priešmokyklinio ugdymo grupės–4 kl. mokiniai lanko Anglų k. būrelį, 1–4 kl. mokiniai 

– Kūrybinio ugdymo būrelį ir kt. 
2.5. Panašūs, kaip ir 2015 m., 1–8 kl. mokinių kiti pasiekimai konkursuose, olimpiadose, 

varžybose. 1–8 kl. mokiniai yra laimėję prizines vietas rajone („Šviesoforo“ konkurse, kvadrato 

varžybose), gerai pasirodė tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“.     

2.6. Organizuota veikla Progimnazijos kultūros puoselėjimui. Be 14-kos tradicinių renginių, 

organizuojamų kiekvienais mokslo metais, 2016 m. organizuotas renginys Vilkaviškio kultūros 

centre, skirtas Progimnazijos vardui įprasminti – „Ąžuolo“ diena. 

2.7. Skatinamas pedagoginės bendruomenės darbas komandose. Klasių vadovai rengė bendrą 

darbo su auklėjamomis klasėmis planą. Bendrą veiklos planą rengė ir pagalbos mokiniui pedagogai. 

Bendradarbiavimas komandose, planuojant ir įgyvendinant priemones, padeda įgyvendinti 

Progimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius. 

2.8. Mokinių saugumas ir lygios galimybės užtikrinamos kasdien ir įgyvendinant tikslines 

programas:    

2.8.1. įgyvendinamos prevencinės priemonės, skirtos mokinių tarpusavio bendravimo 

gerinimui, patyčių, žalingų įpročių šalinimui, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos įgūdžių 

skatinimui ir saugios aplinkos kūrimui; 

2.8.2. aktyviai dalyvauta akcijose „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, Tolerancijos diena, 

„Dalinkimės gerumu“, „Savaitė be patyčių 2016“;

2.8.3. parengta ir dešimti metai birželio 1–10 d. vykdyta tęstinė vaikų vasaros poilsio 

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

socialinė parama. Birželio pirmąją savaitę vasaros poilsio, pažintinė stovykla organizuota ir kitiems 

Progimnazijos mokiniams. Joje dalyvavo daugiau nei  20 1–8 kl. mokinių.

2.9. Progimnazija, organizuodama mokinių profesinį veiklinimą, įvairius renginius, šventes, 

ugdymosi priemones, bendradarbiauja su Vilkaviškio socialinės pagalbos centru, Vilkaviškio 

kultūros centru, Krašto muziejumi, dr. Jono Basanavičiaus muziejumi, UAB „Pro colore“, UAB 

Baltijos tekstilė, UAB „Art Glacio“, Virbalio vidurine mokykla ir kitomis mokyklomis.   
3. Mokyklos biudžetas (2016 metų pabaigos duomenys) (Lentelė Nr. 2): 

Lentelė Nr. 2 
Patvirtinti asignavimai 2016 metams (Eur) Iš viso – 401 883 Gauti asignavimai – 401 883 

Mokinio krepšelio lėšos (Eur) 287 080 287 080 

Valstybės tarpusavis (T) (Eur) 2 664 2 664 

Aplinkos lėšos (Eur) 111 098 111 098 

Specialiųjų programų lėšos (Eur) 1 041 1 041 

2016 metais gauta 964,91 euro paramos lėšų (gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.).  



Bendras kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 5 640,28 eurų. Iš jų prekėms ir 
paslaugoms – 2 296,40 eurų. 

Dėl miesto mokykloms taikomo koeficiento, ugdymo plano įgyvendinimui Progimnazijai 
trūksta Mokinio krepšelio lėšų. 1–8 klasėse mokinių vidurkis yra 24, t. y. pakankamas skaičius. 
Atsižvelgiant į lėšų trūkumą, suderinę su Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Progimnazijoje 
atstovais, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams buvo nustatytas 
minimalus darbo užmokesčio koeficientas.    

4. Informacija apie Mokyklos turtą ir jo būklę: 
4.1. 3-jų aukštų pastatas, du aukštai statyti 1936 m., J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškyje. 

2010 m. atlikta pastato išorės, stogo, katilinės (dujiniai katilai), vėdinimo sistemų renovacija. 
4.2. Ūkinis pastatas J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškyje,  pastatytas 1989 m., ir kiti kiemo 

statiniai (kiemo aikštelė, lauko tualetas, šulinys, gręžtinis šulinys).  
4.3. 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.). 
Šiais pastatais naudojasi Pūstapėdžių kaimo bendruomenė.  

4.4. Mokyklinis autobusas „IVECO DAILY“, v/n FDC 625. Pagaminimo metai – 2010 m.  
4.5. Mokyklos aplinka nuolat modernizuojama. 2016 m. įsigyta įvairių mokymo priemonių už 

3 206 eurus, nupirkta vadovėlių už 3 358 eurus. Įsigyti 2 kompiuteriai (į informacinių technologijų 
kabinetą mokinių mokymui) ir 1 interaktyvus ekranas už 3 644 eurus bei 1vaizdo projektorius už 
443 eurus.  

4.6. Progimnazijos darbuotojų pastangomis atliekamas koridorių kabinetų remontas: 

nudažytos koridorių ir visų kabinetų grindys, kai kurių kabinetų sienos, lubos. 

4.7. Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius 

įgyvendino priemonę – organizavo Progimnazijos teritorijos aptvėrimą. Šiai priemonei buvo skirta 

per 8 000 eurų. Saugesnėje mokiniams ir Progimnazijos turtui aplinkoje sukurtos galimybės 

puoselėti aplinką. 2017 metais planuojame įrengti lauko klasę, skirtą įvairių dalykų mokymui, 

Progimnazijos sode. 

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

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą:   
5.1. 2016 m. sausio–vasario mėn. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Progimnazijos veiklos auditą. Buvo pateikta 17 

rekomendacijų. Pagal Progimnazijoje parengtą 2016 m. kovo mėn. Rekomendacijų įgyvendinimo 
planą, trūkumai pašalinti iki 2016 m. rugsėjo pradžios.        

5.2. 2016 m. balandžio 26 d. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

atliko Standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo priežiūrą. Nustatyta, kad 

Progimnazijoje tinkamai vadovautasi Standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo 

Vilkaviškio r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu.  

6. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai:  
6.1.  III mokyklos aukšte esančioje sporto salėje pasenusios grindys (lentos įrengtos XX a. 6-

tame dešimtmetyje), kurias būtina keisti ir sutvirtinti perdangą. Mokiniams sportuojant, vibruoja II 
a. lubos. Sprendimas – numatyti lėšas (suskaičiuota prekių ir darbų vertė – 30 000 eurų) sporto salės 
atnaujinimui 2017 metais. 

6.2. Progimnazijos mokiniai neturi tinkamo sporto aikštyno, nėra bėgimo takų, tinkamos 
aikštės futbolui, tinkliniui ir kitos įrangos kūno kultūros programų 1–8 klasėse įgyvendinimui. 
Vilkaviškio dalies, Naujamiesčio, gyventojai (jų apie 3 000) neturi jokių galimybių laisvalaikiui ir 
sportui gyvenamojoje teritorijoje. Įrengtas aikštynas galėtų būti atviras vietos gyventojams.  

6.3. Mokyklos kabinetų ir koridorių (II ir III a.) medinės grindys ir durys 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, kabinetų durų 
(iš viso – 13) atnaujinimui. 
 

Direktorius                                                                                                                Arūnas Serneckas

        


