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DĖL PRITARIMO ŠILALĖS R. OBELYNO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi, Šilalės

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais, atsižvelgdama į Šilalės r. Obelyno pagrindinės

mokyklos 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. V11-50 „Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos l. e.

direktoriaus pareigas Jurgitos Gražinskienės 2020 metų veiklos ataskaitos pateikimo“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Jurgitos

Gražinskienės 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu

Nr. T1-64

ŠILALĖS R. OBELYNO PAGRINDINĖS MOKYKLOS L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS

JURGITOS GRAŽINSKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaigą, kodas

190333863, adresas: Mokyklos g. 1, Naujasis Obelynas, Šilalės r. sav., el. paštas

rastine@obelynas.silale.lm.lt, internetinė svetainė www.obelynas.silale.lm.lt , tel. 8 449 43446.

Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje 2019–2020 m. m. mokslo metais mokėsi 82

mokiniai, 2020–2021 mokslo metais mokyklą lanko 71 mokinys: 17 ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo vaikų, 27 mokiniai 1–4 klasėse, 27 mokiniai 5–8 klasėse. Mokykloje dirba

16 pedagogų. Visi dirbantys mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 6 mokytojai turi

metodininko kvalifikacinę kategoriją, 7 – vyresniojo mokytojo ir 3 – mokytojo. 2020–2021

mokslo metais 2 vyresniosios mokytojos sieks įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Švietimo pagalbą mokiniams teikia socialinis pedagogas ir specialusis pedagogas-logopedas. 

   2020 m. mokyklos prioritetai:

1. Individuali kiekvieno mokinio pažanga. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis

ugdymas, pradinis ir pagrindinis išsilavinimas;

   2. Profesinis pedagogų tobulėjimas;

   3. Sportinės, meninės, etninės kultūros propagavimas bei pilietinės savimonės formavimas;

4. Glaudus mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas su tėvais ir kaimo bendruomene,

socialiniais partneriais. 

Mokytojai, stengdamiesi užtikrinti ugdymo proceso kokybę, nuolat kėlė savo profesinę

kompetenciją įvairiuose seminaruose, kursuose, rajono metodiniuose pasitarimuose, konferencijose.

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu dalyvavo nuotoliniuose mokymuose platformoje

Pedagogas.lt., ,,Šviesa“ mokymo centro internetiniuose seminaruose, paskaitose. Siekdami kuo

efektyviau pasirengti nuotoliniam ugdymui, įgytomis žiniomis dalijosi su mokyklos bendruomene. 

Išskirtinis dėmesys skiriamas informacinių technologijų plėtojimui ir kompiuterinio

raštingumo lygio kėlimui bei naudojimui pamokose, ypač tai aktualu nuotolinio ugdymo proceso

organizavimo metu. Mokytojai nuotolinį mokymą organizavo taikydami informacines sistemas ir

virtualias aplinkas, kurios buvo įprastos ir prieinamos visiems mokiniams. Vyko nuolatinis

bendradarbiavimas tarp mokyklos  administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų. 

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių profesinės karjeros planavimui,

savarankiško gyvenimo kūrimui. Nuo pirmos klasės mokiniai supažindinami su profesijų įvairove,

jų populiarumu, įsidarbinimo galimybėmis. 10 klasės mokiniai dalyvavo karjeros planavimo

susitikime nuotoliniu būdu su Klaipėdos technologijų mokymo centru. 

Ugdymo procese naudojamas tik elektroninis dienynas, kurio pagalba tėvai turi galimybę

greičiau ir efektyviau susipažinti su vaiko pasiekimais, pamokų bei neformaliojo švietimo

užsiėmimų lankymu. Mokykloje mokiniai turi elektroninius mokinio pažymėjimus, kuriais gali

atsiskaityti valgykloje.  

Mokykla 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais pasinaudojo Lietuvos Respublikos

Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministrų inicijuojamu Kultūros pasu. 1-8, 10 klasių mokiniai

dalyvavo edukaciniame klasikinės gitaros muzikos koncerte, kur Gitaristas Simonas Bušma

mokiniams pristatė bei atliko klasikinės muzikos kūrinius. 5–8 ir 10 klasės mokiniai dalyvavo

kultūros paso paslaugos renginyje ,,Žemaitijos regiono etninės kultūros edukacija vaikams ir

jaunimui“ Šilalės kultūros centre. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime

,,Archeologija įdomiai“, kuris vyko Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ archeologijos bokšte, 1–8
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klasių vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Sferinis kinas – mobilusis planetariumas“ ir

„Grafika“.  

Taip pat mokykla 2019–2020 mokslo metais dalyvavo pažintinėje žuvininkystės

programoje ,,Išauginta Europos Sąjungoje“. Programoje dalyvavo visi 2–4 ir 5–8 klasių mokiniai,

kurie 2020 m. rugsėjo mėnesį vyko į Šilutės profesinio mokymo centro Žuvininkystės praktinio

mokymo centrą. 

Dalyvavome nacionaliniame žygyje „Sveikas kaip ridikas“, kurį inicijavo Lietuvos vaikų ir

jaunimo centras. Šio žygio tikslas – paskatinti mokinius daugiau judėti, daugiau laiko skirti

aktyviam laisvalaikiui. Šešiolika mūsų 7–14 metų mokyklos mokinių dalyvavo Šilalės viešosios

bibliotekos vykdytame projekte ,,Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Mokiniai užėmė

pirmąją vietą ir laimėjo pagrindinį prizą – išvyką į Energetikos ir technikos muziejų Vilniuje.

Mokiniams, mokytojams vyko paskaita „Sveikata prasideda lėkštėje“. Paskaitą skaitė „Gydanti

lėkštė“ gydomosios mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė. Kiekvienais metais mišrios

ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai dalyvauja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir

maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros „Vaisių, daržovių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir

„Pienas vaikams“ programose.

Mūsų mokyklos mokiniams per visus mokslo metus suteikiamos galimybės nuolat tenkinti

pažinimo poreikius ir tobulėti. Jie dalyvavo įvairiuose mokyklos, rajono, šalies ir tarptautiniuose

konkursuose, akcijose, olimpiadose, sportinėse varžybose, projektuose, viktorinose. 2019–2020

mokslo metais dalyvauta: Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, 3 klasės mokinys

užėmė I vietą, 7 klasės mokinė užėmė I vietą Šilalės r. savivaldybėje; Tarptautiniuose

edukaciniuose konkursuose „Olympis“ (anglų kalbos, lietuvių kalbos, matematikos, biologijos,

geografijos, istorijos, informacinių technologijų) rudens ir pavasario sesijose, įteikti pirmo, antro

arba trečio laipsnio diplomai, medaliai, rašikliai, padėkos raštai; Tarptautinio matematikos

konkurso ,,Pangea 2020“ antrajame etape 3 klasės mokinys užėmė III vietą; Tarptautinėje

matematikos olimpiadoje ,,Kings“ 5 klasės mokinė pasiekė II žinių lygmenį; Mišrios ikimokyklinio

ugdymo grupės auklėtinis dalyvavo rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų

meninio skaitymo ir kūrybinių – erdvinių darbų konkurso „Lietuvėle, tu graži!“ antrajame etape;

Lietuvos mokinių 5–2 klasių meninio skaitymo konkurso antrajame etape mokyklai atstovavo 6

klasės mokinė; 27-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados antrajame etape 10 klasės

mokinys užėmė I vietą; Etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai,

varžytuvėse „Tarmių lobynai“ 3 klasės mokinė užėmė III vietą. Mokiniai dalyvavo rajono ir

respublikos organizuojamuose piešinių konkursuose: pranciškoniškame prakartėlių konkurse

,,Pasitik kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi“, ,,Gyvūnai mūsų draugai“, ,,Aš piešiu vandenį“. Taip pat

mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų konkursuose: integruotame technologijų ir dorinio ugdymo

konkurse-parodoje ,,Mano angelas sargas“, ,,Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“,

,,Pravėriau vario vartelius“ ir t. t. Mokyklos atstovai dalyvavo Kovo 11-ajai skirtame bėgime,

viktorinoje bei šaudymo iš pneumatinio ginklo varžybose ,,Už laisvą Lietuvą“. Viktorinos dalyviai

užėmė III vietą. Mokiniai ir patys rengia įvairius projektus, akcijas, popietes, diskusijas,

susitikimus, valstybinių švenčių minėjimus, viktorinas, sportines varžybas bei renginius: kalbų

savaitė, Mokytojų diena, Senelių šventė, Kalėdų eglutės šventė, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios,

Kovo 11-osios minėjimai, sportinės varžybos, Paskutinio skambučio šventė, minėjome Pasaulinę

širdies dieną, Tolerancijos dieną, Globalaus švietimo savaitę ir pan.  

2020 m. rugpjūčio 24-28 d. vyko vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programą „Vasaros

malonumai – 2020“, kurioje dalyvavo 12 socialiai remtinų bei socialinės rizikos šeimų vaikai.

Veikloms  skirta 400 eurų, nemokamam maitinimui –221,40 eurų. 

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas prevenciniam darbui. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn.

mokykloje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2015 m. mokykla

pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS

standartu. Mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019,

2019–2020 mokslo metams. 2020 m. spalio–gruodžio mėnesiais vyko Olweus programos kokybės

užtikrinimo sistemos (toliau – OPKUS) diegimo mokykloje auditas, kuriuo metu nustatyta, kad
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Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla atitinka Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus

programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus, ir jai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas

2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams. Pasirašyta trišalė OPKUS sutartis 2020–2021 mokslo

metams, pratęsta  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos diegimas mokykloje.

2020 m. balandžio–rugsėjo mėnesiais Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje buvo

steigiama visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupė: Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-199 patvirtina Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos

Ikimokyklinio ugdymo programa, liepos – rugpjūčio mėnesiais vykdytas patalpų pritaikymas, 2020

m. rugsėjo 10 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktas leidimas Šilalės r. Obelyno

pagrindinės mokyklos valgyklai vykdyti ikimokyklinių įstaigų maisto tvarkymą, 2020 m. rugsėjo

24 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotas

leidimas-higienos pasas vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą. 2020 m. rugsėjo 1 d. atidaryta visos

dienos ikimokyklinio ugdymo grupė. 

2020 m. rugsėjo mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šilalės savivaldybės

visuomenės sveikatos biuru organizuojant individualias psichologo konsultacijas mokyklos

bendruomenei. Psichologo paslaugomis pasinaudojo mokiniai, tėvai ir mokytojai. 

Iš mokymo lėšų įsigyti du projektoriai, 8 projektorių ekranai, mokymo priemonės pradinių

klasių mokiniams ir kūno kultūros pamokoms – 2000 Eur.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Eil.

Nr.

Finansavimo šaltiniai Lėšos (Eur)

Planuota Įvykdyta

1. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

B-151

155323 137102

1.1 Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 124510 110022

1.2 Kitos būtinos lėšos 27813 24080

1.3 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 3000 3000

2. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

ML/MOK

182576 182576

2.1 Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 177886 177886

2.2 Kitos būtinos lėšos 4690 4690

3. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

ML/SAV

27630 27630

3.1 Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 27630 27630

4. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

S

10900 4953

4.1 Mitybos išlaidos 9000 4154

4.2 Kitos prekės ir paslaugos 1900 799

5. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo

programa   D142

8360 8360

5.1 Socialinė parama (nemokamas maitinimas) 8360 8360

6. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

B-151 Darželis

26263 22419

6.1 Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 6880 4334

6.2 Kitos būtinos išlaidos 19383 18085

7. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo lėšos

COVID-19 išlaidom 1422

0 422

8. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo lėšos

Skaitmeninio ugdymo plėtrai 1424

0 560

9. Vienam mokiniui tenkančios lėšos (1+2)MS 3427 3051

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos(2MS) 1270 1147
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Vienam mokiniui tenkančios savivaldybė biudžeto lėšos (1/MS) 2157 1904

____________________________________

PRITARTA

Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos tarybos

2021 m. vasario 2 d. ( posėdžio protokolas Nr. 1).
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