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KUPIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VADOVO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras savo veiklą 2015 metais vykdė
vadovaudamasis centro 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, įgyvendindamas formalųjį
švietimą papildančias sportinio ugdymo programas. Centre vykdoma šešių sporto šakų (krepšinio,
futbolo, lengvosios atletikos, irklavimo, stalo teniso, imtynių) pradinio ugdymo, meistriškumo
ugdymo ir meistriškumo tobulinimo programos. Įgyvendinant užsibrėžtus strateginius tikslus
vykdomos dvi programos: ugdymo aplinkos ir kokybės tobulinimas; kūno kultūros ir sporto visiems
plėtra.
Sporto centrui vadovavo direktorė, be vadybinės kategorijos ir turinti 5 m. vadybinio
darbo stažą, pavaduotoja ugdymui (0,5 et.), turinti III vadybinę kategoriją ir turinti 14 metų vadybinio
darbo stažą, pavaduotojas (0,5 et.), be vadybinės kategorijos ir turintis 28 metų vadybinio darbo stažą.
Centre dirbo 8 pedagoginiai darbuotojai, iš jų – 5 darbuotojai dirbantys pagal pirmaeilių
pareigų darbo sutartis, 3 darbuotojai dirbantys pagal antraeilių pareigų darbo sutartis. 3 pedagogai (1
dirbantis pagal pirmaeilių ir 2 dirbantys pagal antraeilių pareigų darbo sutartis) yra įgiję mokytojo
metodininko, 1 pedagogas – vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas.
Centre dirbo 11 nepedagoginių darbuotojų, iš jų: 2 darbuotojai pilnu etatu, 9 darbuotojai
0,5 etato.
2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis centre mokėsi: pagal pradinio ugdymo programą 110
mokinių, pagal meistriškumo ugdymo programą 74 mokiniai, pagal meistriškumo tobulinimo
programą 12 mokinių (iš viso 196 mokiniai). 9 mokiniams buvo apmokėta kelionės išlaidos į sporto
pratybas arba iš jų.

II SKYRIUS
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Mokinių akademinių pasiekimų pažanga
Mokinių kitų pasiekimų pažanga
Sporto centre 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis 36,1 proc. ugdytinių buvo pasiekę
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vieną iš aštuonių meistriškumo pakopų. 0,5 proc. mokinių pasiekę trečią meistriškumo pakopą, 6,9
proc. – ketvirtą meistriškumo pakopą, 9,9 proc. – penktą meistriškumo pakopą, 15,8 proc. – šeštą
meistriškumo pakopą, 2,0 proc. – septintą meistriškumo pakopą, 1,0 proc. – aštuntą meistriškumo
pakopą.
Sporto centro auklėtiniai 2015 m. dalyvavo tarptautinėse varžybose (48 mokiniai),
šalies lygmens varžybose (274 mokiniai), apskrities lygmens varžybose (224 mokiniai) bei
savivaldybės lygmens varžybose (234 mokiniai). Tarptautinėse varžybose pelnytos 8 prizinės vietos,
šalies varžybose – 24 prizinės vietos, apskrities varžybose – 42 prizinės vietos, savivaldybės
varžybose – 22 prizinės vietos.
Sporto centro krepšininkai dalyvavo tarptautiniuose turnyruose Jonavoje, Anykščiuose
ir Joniškyje, MKL II ir III divizionuose ir rajono krepšinio pirmenybėse. Jaunieji futbolininkai
dalyvavo Lietuvos mokinių mažojo futbolo čempionate, Utenos apskrities mažojo futbolo
čempionate, apskrities vaikų futbolo turnyruose ir rajono moksleivių futbolo lygos varžybose. Stalo
tenisininkai dalyvavo apskrities ir rajono stalo teniso turnyruose. Lengvaatlečiai dalyvavo
tarptautinėse varžybose, Lietuvos jaunučių čempionatuose, „Aukštaitijos taurės“ visuose etapuose bei
kitose varžybose. Imtynininkai dalyvavo tarptautinėse varžybose Latvijoje (Daugpilyje, Liepojoje),
Lenkijoje Poznanėje, Estijoje. Tarptautiniuose imtynių turnyruose Lietuvoje Šiauliuose, Kuršėnuose,
Anykščiuose. Imtynininkai dalyvavo Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusių imtynių
čempionatuose, 2015 m. jaunių sporto žaidynėse. Irkluotojai dalyvavo tarptautinėse varžybose
Trakuose ir Klaipėdoje, Lietuvos jaunių čempionatuose, įvairiose regatose bei treniruoklių varžybose.
2015 metais penki sporto centro auklėtiniai išvyko tobulintis į specializuotus ugdymo
centrus. Du mokiniai mokosi ir sportuoja Šiaulių sporto gimnazijoje, vienas – Panevėžio sporto
gimnazijoje ir du mokiniai Vilniuje.
2015 m. vykusiose Lietuvos jaunių žaidynėse Kupiškio rajono savivaldybė penktoje
grupėje iškovojo antrą vietą. Tai lėmė pasiekti aukšti jaunųjų sportininkų rezultatai. Ketvirtą vietą
jaunių žaidynėse iškovojo krepšininkai, sidabro medalį iškovojo imtynininkė, aukso ir bronzos
medalius iškovojo irkluotojos.
Vienas iš strateginių sporto centro tikslų yra plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone,
sudaryti palankią aplinką rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei
sveikatos stiprinimui.
Sporto centras kasmet organizuoja suaugusiems šiuos renginius: Lietuvos Regionų
krepšinio lygos (RKL) varžybos, kuriose dalyvauja krepšinio klubo „Kupiškis“ komanda; Kupiškio
rajono vyrų krepšinio pirmenybes KKSC taurėms laimėti (I ir II lyga, 19 komandų); Kupiškio rajono
tinklinio čempionatą KKSC taurėms laimėti; Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių Kupiškio rajono
seniūnijų sporto žaidynes; „Kupiškio marių regatą“; rajono stalo teniso pirmenybes Kupiškio r.

3
KKSC taurėms laimėti; Kupiškio ilgo nuotolio irklavimo regatą; Kupiškio miesto ir rajono sporto
šventę; Kalėdinį bėgimą; geriausių sportininkų pagerbimo šventę; organizuoja sportines rungtis
žiemos sporto šventės ir turizmo sezono atidarymo metu.
Pirmą kartą surengta Kupiškyje Lietuvos irklavimo federacijos taurės III etapo
varžybos, Lietuvos studentų irklavimo pirmenybės. Siekiant įtraukti į sportinę veiklą daugiau
merginų ir moterų, organizuotas moterų krepšinio turnyras.
Šešiose seniūnijose per 2015 m. laikotarpį surengta 69 įvairūs sportiniai renginiai
(vidutiniškai 11,5 renginiai seniūnijai), tiek atskirų sporto šakų varžybos ir turnyrai, tiek įvairios
sportinės rungtys kultūrinių renginių metu. Seniūnijose reguliariai organizuotoje sportinėje veikloje
dalyvauja 260 asmenų. 50,2 proc. reguliariai sportuojančių asmenų yra mokyklinio amžiaus vaikai.
Reguliariai besilankančių organizuotoje sportinėje veikloje 32,0 proc. sudaro 18-30 metų asmenys, o
17,8 proc. yra 31 m. ir vyresni asmenys.
Seniūnijose organizuotos Lietuvos sporto žaidynių atrankinės varžybos, kuriose
dalyvavo 317 asmenų. Visų seniūnijų atstovai dalyvavo Kupiškio r. seniūnijų sporto žaidynėse, o į
zonines išvyko šešios Kupiškio r. komandos. Finalinėse Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse teisę
dalyvauti iškovojo 4 komandos. Kupiškėnai finaliniame etape užėmė 25 vietą iš 40 komandų.
Geriausiai sekėsi krepšininkėms (5-8 vieta) ir tinklininkams (9 vieta).
Pamokos kokybės pažanga
Sporto centro strateginiame

plane vienas iš tikslų yra sudaryti sąlygas visiems

norintiems vaikams sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę. Administracija stebėjo ir vertino 14
pratybų. Vidutinis stebėtų ir vertintų pratybų skaičius, tenkantis vienam centro mokytojui yra 1,75.
Po stebėtų pratybų su kiekvienu sporto mokytoju aptarti pratybų privalumai ir trūkumai.
Apibendrinant stebėtas pamokas, galima išskirti stipriuosius stebėtų pratybų aspektus:
individualizuotos ir diferencijuotos užduotys, atsižvelgt į mokinio gebėjimus; darbingo klimato
sukūrimas; išsikeltų tikslų pasiekimas. Tobulintini sporto pratybų aspektai nustatyti šie: pratybų laiko
panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas; bendravimu ir bendradarbiavimu grįstas abipusis
supratimas, pagarba; tikslingas ugdymo metodų panaudojimas.
Mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
Siekiant puoselėti centro bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą, skatinti
bendruomenės narių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykius, siekiant ugdyti
atsakingą, socialią, sveiką asmenybę, gebančią pasirinkti prasmingą veiklą, sporto centras
organizuoja šiuos renginius (20 renginių): Lietuvos moksleivių krepšinio lygos varžybas (dalyvavo
4 centro komandos), Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajonų turų varžybas; salės futbolo turnyrą
„Vietoj gatvės - futbolas“ (kartu su partneriais); vaikų salės futbolo turnyrą Kovo 11-ajai paminėti;
Kupiškio rajono moksleivių pavasario kroso varžybas; lengvosios atletikos varžybas „Šuolininko ir

4
sprinto“ diena; Lengvosios atletikos ir stalo teniso varžybas T. Navicko prizams laimėti; rugsėjo 1osios sporto šventė mokiniams ir tėvams bei pedagogams; prevencinį futbolo turnyrą „Angelų sargų
dienai paminėti“ (kartu su partneriais), respublikinį jaunių vaikinų krepšinio turnyrą Kupiškio r.
KKSC Taurei laimėti; Kupiškio rajono moksleivių krepšinio 3x3 ir 1x1 turnyrus „Vasara su krepšinio
kamuoliu“; atviras Kupiškio rajono moksleivių futbolo lygos varžybas; lengvosios atletikos varžybas
„Aukštaitijos taurė – 2015“ (vienas etapas); kalėdinį stalo teniso turnyrą Kupiškio r. KKSC taurėms
laimėti; kalėdinius jaunučių ir jaunių krepšinio turnyrus Kupiškio r. KKSC Taurėms laimėti.
Minėtuose renginiuose dalyvavo 85 proc. sporto centro mokinių.
Sporto centras įgyvendino keturis projektus: tarptautinį

projektą „Lietuvos ir

Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas“,
šalies lygmens projektus „VIII-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas
Kupiškio rajone“, „Irklavimo inventoriaus įsigijimas“,

rajono lygmens projektą „Sportuojanti

bendruomenė“. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis sudarė 20 proc.
Mokinių pozityvaus elgesio palaikymui ir motyvacijos sportuoti skatinimui sporto
mokytojai naudoja įvairias priemones: pereinamąsias taures, asmeninį paskatinimą padarius pažangą,
už gerą lankomumą, pasiektus rezultatus.
Mokiniai inicijavo savanorystę centro ir įvairių federacijų rengiamose varžybose.
Vykdytos trys prevencinės programos: „Vietoj gatvės – futbolas“ – siekiant didinti mokinių
užimtumą, atsisakyti žalingų įpročių, mažinant nusikalstamumą; „Vasara su krepšinio kamuoliu“ –
siekiant didinti vaikų užimtumą vasaros metu, motyvaciją sportuoti, galimybę pasirinkti prasmingą
veiklą; prevencinis futbolo turnyras „Angelų sargų dienai paminėti“ – siekiant ugdyti atsakingą,
socialią, sveiką asmenybę, gebančią pasirinkti prasmingą veiklą. Prevencinėse programose dalyvavo
20 proc. mokinių. Tačiau šiuose projektuose dalyvavo ir ne sporto centro auklėtiniai.
Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga
Mokyklos veiklos įsivertinimas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos
rekomendacijomis 2015 metais nebuvo atliekamas. 2016 metais suburta centro veiklos kokybės
įsivertinimui atlikti darbo grupė, patvirtintas veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas ir vyksta
pasirengimas vertinimui.
Mokytojų ir vadovų lyderystės bei kompetencijų pažanga
50 proc. sporto centro mokytojų pasidalino patirtimi, profesinėmis žiniomis su rajono
įstaigų kūno kultūros mokytojais, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojais. 37, 5 proc. sporto
centro mokytojų pasidalino patirtimi, teisėjavo šalies varžybose.
Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdytas atsižvelgiant į individualius
poreikius. Mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimui buvo dalyvauta seminaruose:
„Inovatyvūs metodai kūno kultūros pamokoje“ ir gilino profesinę kompetenciją (7 mokytojai),
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„Jaunųjų krepšininkų testavimo ir krūvio individualizavimo ypatumai“ (1 mokytojas), „Sportininko
mityba ir maisto papildai“ (1 mokytojas), „Kūno kultūros ir sporto vadyba“ (1 mokytojas), „Auri“
programa „Komandos tobulėjimo proceso valdymas“ (1 mokytojas), „Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kursai“ (1 mokytojas), „Turizmo renginių organizavimas: varžybos,
šventės, stovyklos“ (1 mokytojas), „Techniniai irklavimo trenerių kursai“ (1 mokytojas), „Mokymo
kokybės užtikrinimas ir tobulinimas“ (1 mokytojas), „Tarptautiškumas profesinėse mokyklose:
patirtis ir perspektyvos“ (1 mokytojas), „Interaktyvi lenta pamokoje“ (1 mokytojas), „Efektyvaus
mokinių mokymo(si) stilių pritaikymas ugdymo procese“ (1 mokytojas), tarptautinis seminaras
Malagoje Ispanijoje „Europos mokykla“ (1 mokytojas).

Mokytojams buvo sudarytos sąlygos

dalyvauti Kupiškio ŠPT organizuojamuose seminaruose bei išvykti į kvalifikacijos tobulinimo
seminarus bei konferencijas kituose miestuose.
100 proc. mokytojų tobulino savo kompetencijas. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo
valandų skaičius, tenkantis vienam mokytojui yra 38,8 val.
Mokytoja I. Zabulienė kartu su kupiškėnu T. Navicku inicijavo lengvosios atletikos
varžybas Kupiškio mokiniams. Dalyvavo 104 bėgikai iš 11 rajono mokyklų. Prizus šioms varžyboms
įsteigė T. Navickas. Mokytojas I. Šap kartu su kupiškėnu T. Navicku inicijavo stalo teniso varžybas
„Svajok ir daryk“. Prizus įsteigė T. Navickas. Mokytojas A. Puzelis inicijavo ir organizavo vasaros
atostogų metu krepšinio varžybas „Vasara su krepšinio kamuoliu“. Varžybose varžėsi krepšininkai
3x3 ir 1x1 pagal „Sprite“ taisykles. Krepšinio mokytojai A. Puzelis ir K.Miciūnas inicijavo ir
organizavo velykinį ir kalėdinį krepšinio turnyrus. Futbolo mokytojai G. Uldukis ir I. Šap, bei
seniūnijos sportinės veiklos organizatorius R. Puntuzas iniciavo ir kartu su Panevėžio apskrities VPK
Kupiškio rajono policijos komisariatu surengė prevencinį salės futbolo turnyrą 5x5 „Vietoj gatvės –
futbolas“ ir prevencinį futbolo turnyrą 8×8, skirtą „Angelų sargų dienai paminėti“. Mokytoja L.
Šližauskienė inicijavo ir parengė Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondui projektą
„Irklavimo inventoriaus įsigijimas“. Gauta 5000 eurų šio projekto vykdymui. Imtynių mokytojas
A.Krikščiūnas inicijavo imtynių turnyrą Subačiuje, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti.
Siekdami centro pažangos, 2015 metais sporto centro vadovai, didelį dėmesį skyrė
asmeninių vadybinių, dalykinių bei lyderystės kompetencijų stiprinimui. Vidutinis kvalifikacijos
tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui – 139,3 val.
Direktorė L. Šližauskienė, kartu su bendraautoriais 2015 m. publikavo mokslinį
straipsnį žurnale „Sporto mokslas“, „2009 ir 2010 metų pasaulio irklavimo čempionatų irkluotojų
varžybinės veiklos analizė“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Balienė, dalyvaudama 16 val. bendros trukmės
kursuose, tobulino organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetenciją.
Pavaduotojas Z. Paulauskas, dalyvaudamas 42 val. bendros trukmės kursuose, tobulino
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bendrąsias ir ugdymo proceso valdymo kompetencijas. Pavaduotojas dalyvavo seminaruose
„Aktyviųjų mokymo metodų taikymas vaikų sportiniame ugdyme“, „Fizinis pajėgumas ir kamuolių
perkusija“ bei mokymuose, konferencijose „Dalykų ryšiai ir integracija“, „Bendra mokytojų, tėvų,
mokinių atsakomybė – galimybė kurti ir organizuoti drauge“.
Direktorė ir irklavimo mokytoja L. Šližauskienė, dalyvaudama 360 val. bendros
trukmės kursuose bei 5 dienų trukmės stažuotėje Osle Norvegijoje, tobulino sporto administravimo,
švietimo įstaigų vadybos, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo,
ugdymo kokybės užtikrinimo, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijas.
Svarbiausios direktorės iniciatyvos buvo: geriausių rajono sportininkų ir Kupiškio r.
kūno kultūros ir sporto centro sportininkų pagerbimas; vasaros sporto šventės inicijavimas ir
organizavimas; dalyvavimas Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ 2015 m. vasaros sporto žaidynėse;
sportiškos rugsėjo 1-osios centro auklėtiniams ir jų tėveliams organizavimas; Kupiškio ilgo nuotolio
regatos, studentų irklavimo čempionato ir LIF III etapo organizavimas; dalyvavimas Kupiškio raj.
Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos projekte ,,Nebūk šešėly“; moterų krepšinio turnyro
organizavimas; Kalėdinio bėgimo organizavimas; dėmesio personalui, pedagogams (padėkos ir
skatinimo formų) tobulinimas; ugdymo aplinkų tobulinimas ir inventoriaus atnaujinimas;
reprezentacinių sportinių aprangų atnaujinimas; bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su Kupiškio
vaikų lopšeliu–darželiu „Saulutė“, Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatu;
paramos sutarties pasirašymas su bendra Lietuvos–Vengrijos įmone „Brača-sport“; dalyvavimas
tarptautiniame projekte „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų
bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas“. Direktorė L. Šližauskienė dalyvavo „Sveikuolių
sveikuoliai“ I etapo organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje komisijos veikloje.
Kadangi savo sporto bazių neturime, naujų edukacinių aplinkų nekuriame, tačiau
ugdymo proceso kokybei užtikrinti atnaujiname ir papildome ugdymo procese naudojamą inventorių
(kamuoliai, barjerai, stalo teniso inventorius, trx diržai, irklai, treniruokliai ir kt.). Įsigyta priekaba
irklavimo valčių transportavimui į varžybas.
Įgyvendinta 70 proc. metiniame veiklos plane numatytų priemonių.
Tobulinant veiklą, aktyviai sporto centro valdyme dalyvauja mokytojų taryba, mokinių
ir centro tarybos. Šios institucijos veikia pagal centro nuostatuose numatytus veiklos principus ir
teikia siūlymus bei dalyvauja svarstymuose pagal centro nuostatuose priskirtą kompetenciją. Centro
administracija skatina pilietines ir kūrybines mokinių, tėvų, mokytojų iniciatyvas bei sudaro sąlygas
jas įgyvendinti.
Tikėtina, kad patobulintos vadovų bei mokytojų kvalifikacijos bei įvairiapusės centro
bendruomenės iniciatyvos sustiprino centro veiklos produktyvumą, turėjo tiesioginės ir netiesioginės
įtakos centro veiklos procesams, jų kokybei ir ugdytinių pažangai.
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III SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
Rodiklio pavadinimas
Rezultatas
1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI
1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas (proc.)
NN
1.2. Vienam mokiniui tenkantys laikyti brandos egzaminai, skaičius
NN
1.3. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam
NN
ugdymui, dalis (proc.)
1.4. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, dalis (proc.)
NN
1.5. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis (proc.)
NN
1.6. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis (proc.)
NN
2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI
2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime mokykloje, dalis (proc.)
ND
2.2. Mokinių dalyvavimų Savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, varžybose ir
780
kt., skaičius
2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
NN
2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
NN
2.5. Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius
NN
2.6. Šalies lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius
NN
2.7. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
22
2.8. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
24
3. PAMOKOS KOKYBĖ
3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius
14
3.2. Vidutinis stebėtų ir vertintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokyklos
1,75
mokytojui
3.3. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų (spec. pedagogo,
NN
logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, klasių auklėtojų ir kt.) veiklos, skaičius
3.4. Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam pedagoginiam
ND
darbuotojui
3.5. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius
ND
3.6. Integruotos pamokos, skaičius
ND
4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS
4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius
20
4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis (proc.)
85
4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius
4
4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius
1
4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius
3
4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)
20
4.7. Praleistų nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius
ND
4.8. Mokinių, dalyvaujančių jaunimo organizacijose bei savanoriškoje veikloje, dalis
ND
(proc.)
4.9. Mokinių savivaldos institucijų inicijuotos ir įgyvendintos veiklos, skaičius
1
4.10. Mokinių emocinis saugumas, 3–4 lygio įvertinimų procentinių išraiškų aritmetinis
ND
vidurkis
4.11. Vykdytos prevencinės programos, skaičius
3
4.12. Prevencinėse programose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)
ND
5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS
5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)
ND
5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų dalis (proc.)
ND
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5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis (proc.)
6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖ BEI KOMPETENCIJOS
6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis (proc.)
6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį šalyje, dalis (proc.)
6.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą, dalis
(proc.)
6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos
veiksmingumui įvertinti, dalis (proc.)
6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam mokytojui
6.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis ,,Kolega – kolegai‘‘), skaičius
6.7. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius
6.8. Vadovai, skleidę patirtį šalyje, skaičius
6.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui
6.10. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės ugdymo aplinkos, aplinkų
mobilumas, skaičius
6.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)
6.12. Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla turėjo įtakos
mokyklos pažangai, skaičius
6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius

ND
50
37,5
50
NN
38,8
ND
ND
1
139,3
ND
70
1
ND

Sutartinis žymėjimas: ND – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti.

IV SKYRIUS
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS
Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (sporto centras,
biudžetas)
08.01.01.02

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo
įmokos
Maitinimo išlaidos
Medikamentai (ir sveikatos
tikr.)
Komunalinės paslaugos
El. energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir
kanalizacija

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas
28837

Finansavimas
28806,19

2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1

8886

8885,45

8885,45
0

2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20

300
4582

299,47
4581,41

2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11

914
3734
3175
52
10670
412

914
3733,16
3175
51,43
10668,98
409,46

299,47
4581,41
0
914
3733,16
3175
51,43
10668,98
409,46
0

Kasinės
išlaidos
28806,19
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Ilgalaikio mat.turto ein.
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Dardav. Soc parama
pinigais
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitiems einamiesiems
tikslams
Iš viso:

2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30

110
344
8224

2.7.3.1.1.1
3.1.1.3.1.2
2.8.1.1.1.2

109,9
344
8192,87

109,9
344
8192,87

2700

2700

0
2700

8000
80940

72871,32

0
72871,32

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (sporto
mokykla, biudžetas)
09.05.01.01

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo
įmokos
Maitinimo išlaidos
Medikamentai (ir sveikatos
tikr.)
Komunalinės paslaugos
El. energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir
kanalizacija
Ilgalaikio mat.turto ein.
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Dardav. Soc parama
pinigais
Kitos mašinos ir įrenginiai
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas Finansavimas
42019
42016,7

Kasinės
išlaidos
42016,7

13011

13010,36

13010,36

2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11

186

185,3

185,3

500
66
1035
216

500
65,14
1034,11
215,94

500
65,14
1034,11
215,94

2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30

153
1635

152,9
1632,88

152,9
1632,88

100
58921

100
58913,33

100
58913,33

2.7.3.1.1.1
3.1.1.3.1.2

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (sporto mokykla, MK)
09.05.01.01
Išlaidų rūšys

Finansavimas
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Darbo užmokestis
Socialinio draudimo
įmokos
Maitinimo išlaidos
Medikamentai (ir sveikatos
tikr.)
Komunalinės paslaugos
El. energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir
kanalizacija
Ilgalaikio mat.turto ein.
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Dardav. Soc parama
pinigais
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1

Kasinės
išlaidos

14431

14431,00

14431,00

4471

4471,00

4471,00

18902

18902

18902

2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11

2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30
2.7.3.1.1.1

Sporto centras (pajamų įmokos). 08.01.01.02

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Maitinimo išlaidos
Medikamentai (ir sveikatos tikr.)
Komunalinės paslaugos
El. energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir kanalizacija
Ilgalaikio mat.turto ein. remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Kitos mašinos ir įrenginiai

Išlaidų
Ataskaitinio
ekonominės laikotarpio
klasifikacijos
išlaidų
kodas
planas
Finansavimas
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30
3.1.1.3.1.2

Kasinės
išlaidos

2207

2204,63

2204,63

1000

200

200

0
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Iš viso:

3207

2404,63

2404,63

Sporto mokykla (pajamų įmokos). 08.01.01.02

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Maitinimo išlaidos
Medikamentai (ir sveikatos tikr.)
Komunalinės paslaugos
El. energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir kanalizacija
Ilgalaikio mat.turto ein. remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Kitos mašinos ir įrenginiai
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30
3.1.1.3.1.2

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

4251

3547,41

824
995
6070

823,45
995
5365,86

Kasinės
išlaidos

0
0
3547,41
0

0
823,45
995
5365,86

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
Viešieji darbai

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Įnašai socialiniam draudimui
Maitinimo išlaidos
Medikamentai
Šildymas
El. energija
Ryšiai
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir kanalizacija
Ilgalaikio turto kap. remontas

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
2.1.1.1.03
2.1.1.1.04
2.1.1.1.05
2.1.1.1.06
2.1.1.1.07
2.1.1.1.08
2.1.1.1.10
2.1.1.1.11
2.1.1.1.13
2.1.1.1.15

5.1.2.13
Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

04.01.02.01D 5 programa

Finansavimas

Kasinės
išlaidos
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Kvalifikacijos kėlimas
Kitos išlaidos
socialinė parama pinigais
Iš viso:

2.1.1.1.16
2.1.1.1.30
2.7.2.1.1.1

346

342,86

342,86

346

342,86

342,86

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
Viešieji darbai, prekės

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Įnašai socialiniam draudimui
Maitinimo išlaidos
Medikamentai
Šildymas
El. energija
Ryšiai
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Šaltas vanduo ir kanalizacija
Ilgalaikio turto kap. remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos išlaidos
socialinė parama pinigais
Iš viso:

5.1.2.13
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
2.1.1.1.03
2.1.1.1.04
2.1.1.1.05
2.1.1.1.06
2.1.1.1.07
2.1.1.1.08
2.1.1.1.10
2.1.1.1.11
2.1.1.1.13
2.1.1.1.15
2.1.1.1.16
2.1.1.1.30
2.7.2.1.1.1

Mokinių važinėjimas

B

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Įnašai socialiniam draudimui
Maitinimo išlaidos
Medikamentai
Šildymas
Ryšiai
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio turto kap. remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos išlaidos

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.30

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

04.01.02.01K

5 programa D

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

24

23,81

23,81

24

23,81

23,81

4.1.2.12

09.06.01.01

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

Finansavimas

4 programa
Kasinės
išlaidos

0

14
socialinė parama pinigais
Iš viso:

2.7.2.1.1.1

1448
1448

129,46
129,46

129,46
129,46

GPM 2 proc. likutis 2014.12.31 – 23,69 eurai, gauta 2015 m. GPM 2 proc. – 117,01 eurai, išleista
2015 m. – 38,09 eurai, GPM 2 proc. likutis 2015.12.31 – 102,61 eurai.

Direktorė

Laimutė Šližauskienė

