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VILKAVIŠKIO R. ALVITO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VADOVO 2017 METŲ ATASKAITA
1. Informacija apie įstaigą.
1.1. Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas. Mokyklos buveinė – Maldėnų g. 4,
Maldėnų k., Šeimenos sen.; ikimokyklinių grupių korpusas – Diemedėlio g. 3, Maldėnų k.; Paežerių
skyriaus korpusas – Dvaro g. 19, Paežerių k. Įstaigos kodas 190488251, el. paštas:
info@alvitomokykla.lt, internetinė svetainė: www.alvitomokykla.lt.
1.2. Įstaigos vadovas:
Mokyklos direktorius Rolandas Bulkauskas – magistro kvalifikacinis laipsnis, socialinio
pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija, III vadybos kategorija.
1.3. Įstaigos darbuotojai:
Bendras skaičius
Administracijos Pedagoginiai darbuotojai, pagalbos Nepedagoginiai
darbuotojai
mokiniui specialistai
darbuotojai
72
6
45
21
1.3.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo kuravimui) skirta 1,75 etato.
1.3.2. Pradinio ugdymo, dalykų mokytojų (iš viso 23) kvalifikacija: mokytojai – 3, vyresnieji
mokytojai – 12, mokytojai metodininkai – 8.
1.3.3. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogų (iš viso 12) kvalifikacija:
auklėtojai – 3, vyresnieji auklėtojai – 7, meninio ugdymo pedagogai metodininkai – 2.
1.3.4. Pagalbos mokiniui specialistai (iš viso 3,5 etato): socialinis pedagogas (0,75 et.),
logopedas (0,5 et.), psichologas (0,25 et.), specialusis pedagogas (0,25 et.), bibliotekininkas (0,75 et.),
mokytojo padėjėjas (1 et.).
1.3.5. Iš savivaldybės biudžeto funkcijų finansuojamos pareigybės (iš viso 32,46 et.): ūkvedys,
vyr. finansininkas, buhalteris, sekretorius, pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas, rūbininkasbudėtojas, valytojas, vairuotojas, kiemsargis, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas,
kompiuterininkas, auklėtojo padėjėjas, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas,
sandėlininkas, virėjas, virtuvės pagalbinis darbininkas, skalbėjas. Dalis ikimokyklinių grupių ir
Paežerių skyriaus pedagoginių pareigybių (6,79 et.) finansuojamos taip pat iš savivaldybės biudžeto
funkcijų: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupės auklėtojas, priešmokyklinio bei meninio ugdymo
pedagogas.
2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos tikslus,
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis.
2.1. Veiklos tikslų įgyvendinimas.
Įgyvendinant 2017 m. mokyklos veiklos tikslą – siekti aukštesnės mokinių ugdymo kokybės
ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui ir
kompetencijų ugdymui, pamokos kokybės gerinimui, mokytojų bendradarbiavimui ir tobulėjimui.
Stengtasi maksimaliai tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, lavinti individualius gebėjimus.
Ugdymo turinys formuotas pagal mokinių ugdymosi poreikius ir pasiekimus, skatinama mokinio
savigarba ir mokymosi motyvacija. Ugdymo kryptims nustatyti atlikti mokinių mokymosi stilių
nustatymo tyrimai, padedantys diferencijuoti ugdymo procesą. Vyko integruoto mokymo ir
netradicinio ugdymo dienos, įvairi neformaliojo ugdymo veikla, tarpklasiniai šaškių, šachmatų,
futbolo, krepšinio, kvadrato turnyrai, estafečių varžybos.
Mokiniai sėkmingai atstovavo mokyklai dalyvaudami tarptautiniuose, rajoniniuose bei
respublikiniuose konkursuose, varžybose, projektuose, olimpiadose. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo
tarptautiniuose konkursuose: „Lietuva iš arti ir iš toli“ (tapo laureatais), „Svajonių šuniuko antkaklis“
bei tarptautinėje matematikos ir anglų k. olimpiadoje „Kings“ (tapo nugalėtojais). Respublikiniuose

konkursuose: „Tetulės ąsotėlis“, „Močiutės receptai“ (tapo nugalėtojais), „Lietuvos paukščiai 2017“,
„Žemė pina žiedų pynę“, „Diemedžiu žydėsiu“, „Žalioji palangė“, „Sveika ir skanu – daržoves,
vaisius valgau ir piešiu!“, „Senelių receptas - mūsų šedevras!“ (tapo laureatais), „Mano žiema“.
Projektuose „Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau“, „1000 žiedų mamai“, „Giminės medis 2017“,
respublikiniame sveikatos konkurse „2017 metų advento kalendorius“. Rajoniniuose konkursuose:
„Protmūšis“, „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ (užimta II vieta), „Vaikai kuria pasakas“,
meninio skaitymo konkurse „Tėvynei iš vaiko širdelės“, 2–4 kl. mokinių anglų kalbos konkurse „A
spelling day“ (užimta I vieta), 2–4 kl. mokinių eilėraščių konkurse „Kuriu Lietuvai“.
Vyresniųjų 5–10 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame kūrybinių darbų konkurse „Laiškas
mano svajonei“, respublikiniame projekte „One country - many stories“, respublikiniame projekte
„Miltų pasaka“, nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ II etapas, Lietuvos
mokinių meninio skaitymo konkurse, nacionaliniame moksleivių konkurse „Švari kalba – švari galva“,
rašinio-dienoraščio konkurse „Šiandien žvilgtelėjau pats į save...“, respublikiniame projekte „Jungtinis
Lietuvos vaikų choras“, 5–8 klasių respublikiniame mokinių gebėjimų konkurse „Lietuvos
gamtininkas“, respublikinėje parodoje – konkurse „Žiemos puokštė“, rajoninėje muzikos olimpiadoje,
praktinėje veikloje miuzikle „Eglė - Karalienė Žalčių“, VIII-jame rajono liaudies dainos festivalyje
„Ošia ąžuolai - 2017“, 5–8 klasių matematikos čempionate, kūrybinių darbų konkurse „Gimtinės
taku“, skirtame poetui, publicistui Kaziui Bradūnui (9 klasės mokinė, III vieta), Kalbų dailyraščio
konkurse rajono mokyklų 9–12 klasių mokiniams (9–10 klasių mokiniai, II vieta), rajoninėje kūrybinių
darbų parodoje „Atskleisk save“.
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ mergaičių tercetas tapo
Savivaldybės laureatėmis ir pateko į konkurso III etapą (filmavimą TV studijoje). Vilkaviškio rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių fizikos čempionate užimta I vieta.
Mokinių prevencinis švietimas užtikrinamas įgyvendinant tikslines programas. 5-8 klasėse
įgyvendinama prevencinė programa „Lions Quest“, 1–10 klasėse „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“. Kasmet organizuojama vaikų vasaros poilsio
stovykla ,,Draugų ratas“. Mokiniai dalyvavo įvairiose socialinėse, pilietinėse akcijose: ,,Savaitė be
patyčių“, ,,Darom 2017“, Tolerancijos dienai paminėti.
Ugdymo(si) problemas mokytojai kartu su tėvais sprendė individualių konsultacijų metu.
Vykdant tėvų švietimą, organizuota paskaita tėvams „Kibernetinės priklausomybės“. Mokslo metų
pabaigoje tėvams organizuotas baigiamasis mokyklos koncertas.
Bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis ar socialiniais partneriais, užsitikrinamas visavertis
darbas. Kasmet bendradarbiaujant su Vilkaviškio viešąja biblioteka, mokykla prisideda prie Lietuvos
rašytojų sąjungos organizuojamo poezijos festivalio „Poezijos pavasario“ skaitymų Kiršuose.
2.2. Parengti projektai, kuriems skirtas finansavimas:
2.2.1. Vasaros stovyklos projektui „Draugystės ratas“ pagal Socializacijos ir vaikų vasaros
užimtumo programą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto skirta 410 Eur.
2.2.2. Bendradarbiaujant su Vilkaviškio r. Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru
Europos socialinio fondo agentūrai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas“ pateikta paraiška. Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant
ugdymo turinį“ įgyvendinimui abiems mokykloms bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
skirta 24 073,29 Eur.
2.2.3. 2017 m. rudenį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui pateikta paraiška pagal
priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.
3. Įstaigos biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys):
Eil. Nr. Finansavimo šaltinis
Finansavimo sumų paskirtis
Suma (Eurais)
1.
K Mokinio krepšelio lėšos
Kitoms išlaidoms ir atsargoms
330 736
2.
Z Savivaldybės funkcijų lėšos
Kitoms išlaidoms ir atsargoms
315 000
3.
T Valstybės lėšos
Kitoms išlaidoms
11 100
4.
S Biudžetinių įstaigų pajamos
Atsargoms
27 890
5.
Parama ir GPM (2 proc.)
Kitoms išlaidoms ir atsargoms
1 320
Iš viso 686 046
Alvito pagrindinė mokykla 2017 metais programų sąmatas įvykdė 100 proc. Komplektuojamų
klasių užpildomumas nepakankamas, tačiau mokinio krepšelio lėšų pakako, nes vyko taupymas: dalis

pamokų buvo vedama sujungtose klasėse. 2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos kreditorinis įsiskolinimas
tiekėjams sudarė 1 469 Eur. Didžiausią kreditorinio įsiskolinimo dalį (76 proc.) sudarė skola už
įsigytus maisto produktus – 1 116 Eur.
4. Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę.
Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 825 743 Eur.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 651 721 Eur.
Ilgalaikio turto likutinė vertė – 174 022 Eur.
Visas ūkinis inventorius yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio vertė – 176 967,61
Eur. Mokykloje naudojamo turto būklė gera. Kompiuterinė įranga ir mokymo priemonės kasmet pagal
finansines galimybes atnaujinamos. 2017 metais įsigyti 5 kompiuteriai, 2 multimedijos įrenginiai, 2
spausdinimo ir 3 kopijavimo aparatai.
5. Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo
planus, rekomendacijų įvykdymą.
Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį maisto tvarkymo subjekto
patikrinimą Paežerių skyriuje – 2017-05-09. Pateiktame akte nurodoma, kad savikontrolės sistema
diegiama vadovaujantis GHPT viešojo maitinimo įmonėms, savikontrolės sistema funkcionuoja.
Tikrinimo metu pažeidimų teisės aktų reikalavimams nenustatyta.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus ir audito skyrius 201707-27 – 2017-09-22 laikotarpiu atliko ribotos apimties audito procedūras, siekiant įvertinti pajamų
administravimo, apskaitos organizavimo ir vykdymo procedūras. Patikrinimo ataskaitoje 2017-10-16
Nr. A-8 teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų nenustatyta.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės
departamento Vilkaviškio skyriaus specialistai atliko planinius sveikatos saugos kontrolės
patikrinimus: centriniame padalinyje – 2017-11-08, Paežerių skyriuje – 2017-11-08, Pateiktuose
patikrinimo aktuose nurodoma, kad bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo veikla atitinka Lietuvos
higienos normų HN 75:2016 ir HN 21:2017 reikalavimus.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atliko
stebėsenas, kaip organizuojamas matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir
vykdymas, smurto prevencijos įgyvendinimas ir Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas
mokykloje. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus parengtose pažymose 2017-12-28 Nr. V-3-2, 201801-12 Nr. V-3-1 pateiktos rekomendacijos įvykdytos, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų nenustatyta.
Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT atliko planinį subjekto patikrinimą Paežerių
skyriuje – 2017-11-29. Teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų nenustatyta.
6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, siūlomi problemų sprendimo būdai:
6.1. Atsižvelgiant į švietimo kaitos procesus būtų tikslinga suasmeninti mokymąsi, taikyti
prasmingą integraciją. Problemos sprendimas – ugdymo procese bus siekiama skatinti aktyvų mokinių
dalyvavimą renkantis temas, užduotis, mokymosi būdus ir individualių su kiekvieno mokymo(si)
galimybėmis, interesais derančių ugdymosi tikslų kėlimą.
6.2. Mokiniai neturi tinkamo lauko sporto aikštyno, nėra bėgimo takų, tinkamos aikštės
futbolui, tinkliniui ir kitos įrangos kūno kultūros programų 1–10 klasėse įgyvendinimui. Lauko sporto
aikštyno modernizavimui reikalingos lėšos – 10 tūks. Eur. Esant galimybei bus teikiama paraiška ES
fondų investicijų programai.
6.2. Alvito ikimokyklinių grupių dviems lauko pavėsinėms reikalingas atnaujinimas.
Atnaujinimui reikalingos lėšos – apie 1 100 Eur.
6.3. Ikimokyklinių grupių ir Paežerių skyriaus patalpose reikia suremontuoti tualetų-prausyklų
patalpas. 2018 metais savivaldybės biudžete numatytos lėšos šių patalpų remontui.
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