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JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ
1. Adresas - S. Goeso g. 2, Joniškis. Įst. k. 290565040, tel. (8 426) 52804, 8 686 43 582, el.
paštas rastine@joniskiogimnazija.lt
2. Direktorius Vidmantas Sutnikas.
3. 2019 m. sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d. gimnazijoje dirba 43 mokytojai, 1 socialinis pedagogas ir
1 psichologas.
4. 2019 metų sausio 1 d.:
1g klasėse – 91 mokinių (4 komplektai) + 5 suaugusiųjų skyriaus mokiniai;
2g klasėse - 92 mokinių (4 komplektai) + 8 suaugusiųjų skyriaus mokiniai;
3g klasėse - 87 mokiniai (3 komplektai) + 18 suaugusiųjų skyriaus mokinių;
4g klasėse - 109 mokinių (4 komplektai) + 15 suaugusiųjų skyriaus mokinių.
Iš viso - 379 mokiniai (15 komplektų) + 46 suaugusiųjų skyriaus mokiniai.
42 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. 10 mokiniai likę be tėvų globos.
2019 metų rugsėjo 1 d.:
1g klasėse - 99 mokiniai (4 komplektai);
2g klasėse - 96 mokinių (4 komplektai) + 6 suaugusiųjų skyriaus mokiniai;
3g klasėse - 101 mokinių (4 komplektai) +13 suaugusiųjų skyriaus mokinių;
4g klasėse - 86 mokinių (3 komplektai) + 12 suaugusiųjų skyriaus mokinių.
Iš viso - 382 mokiniai ( 15 komplektų) + 31 suaugusiųjų skyriaus mokiniai.
50 mokiniai gauna nemokamą maitinimą. 12 mokiniai likę be tėvų globos.
Per paskutinius trejus metus mokinių skaičius kito nežymiai: 2017 metų rugsėjo 1 d. – 388 mokiniai
(17 klasių komplektų) + 33 suaugusiųjų mokymo skyriaus mokiniai, o 2019 m. rugsėjo 1 d. - 382
mokiniai ( 15 komplektų) + 31 suaugusiųjų mokymo skyriaus mokinių.
II SKYRIUS
VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ
VEIKLOS PLANUS
5. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai
2018 metų veiklos programos tikslai ir uždaviniai:
5.1. Užtikrinti veiksmingą kokybišką ugdymo proceso organizavimą, siekiant mokinio
asmenybės brandos.
5.1.1.Tobulinti pamokos organizavimą;
5.1.2. Kurti veiksmingą pagalbos mokiniui sistemą, padėsiančią kiekvienam mokiniui siekti
asmeninės pažangos;
5.1.3. Plėtoti metodinę veiklą, efektyviai išnaudoti intelektinį ir organizacinį potencialą,
siekiant profesinės kompetencijos augimo;
5.1.4. Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymo (si) proceso organizavimą.
5.2. Ugdyti kultūrą, kaip universalią vertybę, gimnazijos bendruomenės išskirtinį bruožą.
5.2.1. Sukurti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką gimnazijoje;
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5.2.2. Ugdyti sąmoningą požiūrį į gimnazijos tvarką, gerinti bendruomenės mikroklimatą;
5.2.3. Puoselėti gimnazijos tradicijas;
5.2.4. Tobulinti viešuosius ryšius, atskleisti visuomenei gimnazijos veiklos pasiekimus.
Metinė veiklos programa iš esmės įgyvendinta. Uždavinio „Užtikrinti kokybišką ir modernų
ugdymo (si) proceso organizavimą“ dalis priemonių (nepriklausančių nuo mūsų, susijusių su
stadiono rekonstrukcija ir Gimnazijos erdvių modernizavimu) perkelta į 2019 metų veiklos
programą.
6. Pagalba mokiniui.
Mokymosi pagalbą teikia dalykų mokytojai, pritaikydamas tinkamas mokymo (si) užduotis bei
metodikas, psichologas, socialinis pedagogas, karjeros ugdymo specialistas. Mokymosi pagalbos
teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui: pastebėjus, kad jam
nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po
nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos, dalyko mokytojas konsultuoja mokinius,
direktoriaus įsakymu skiriama trumpalaikė konsultacija. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. skiriamos
pagrindinių dalykų nuolatinės konsultacijos visiems mokslo metams. Mokymosi sunkumams
nemažėjant, mokytojas pildo pagalbos teikimo prašymą ir kreipiasi į gimnazijos Vaiko gerovės
komisiją . Mokinio tėvai, mokinys, mokytojas yra kviečiami į VGK posėdį, kurio metu aptariami
mokinio mokymosi sunkumai ir sudaromas pagalbos teikimo planas.
Mokiniui, grįžusiam iš užsienio, baigusiam vidurinio ugdymo programos dalį (vienas mokinys
grįžo iš JAV po metus trukusio mokymosi) skirtos lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikės
konsultacijos ugdymo skirtumams likviduoti.
7. Ugdymo (si) aplinkos.
Chemijos ir ekonomikos kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, įvairių dalykų
pamokose mokiniai turi galimybę naudotis planšetėmis (32 planšetės). IKT padeda gilinti dalyko
žinias, pristatyti darbus, tyrinėti ir eksperimentuoti. Gimnazijos teritorijoje įrengtos „lauko“ klasės,
rekonstruojamas aikštynas. Parengtas projektas ir pradėtas įgyvendinti ,,Joniškio ,,Aušros“
gimnazijos modernizavimas“.
2018 m. įsigyta: 2 stacionarūs kompiuteriai, 2 nešiojami kompiuteriai, 1 planšetinis kompiuteris,
keturi projektoriai ir jų priedai, 1 multifunkcinis spausdintuvas, dviejų dalių dvipusis tekstilinis
stendas, 25 šiaurietiško ėjimo lazdos, kompiuterinės kolonėlės, knygos ir vadovėliai. Gimnazijos
aplinkos jaukumui įsigyta minkštasuoliai šokių salei, laiptinei, fojė.
8. Mokinių saugumas ir prevencinių programų įgyvendinimas.
Siekiant sukurti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką gimnazijoje vykdytos trys prevencinės
programos: alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai ir „Sniego gniūžtė“. Vyko fizinio aktyvumo ir psichikos
sveikatos užsiėmimai: „Linksmosios estafetės“, žygiai dviračiais, „Išėjom pavasario ieškot“ –žygis
pėsčiomis, pėsčiųjų žygis „Pasirink ir judėk“, „Sielos koliažas“, „Bendravimo bokštas“. 2018 m.
Vykdytos akcijos, konkursai, renginiai:
 konkursas - Sveikatos fiesta-2018;
 viktorina – „Sveikata – fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“;
 išvyka į Žagarės socialinių paslaugų centrą - labdaros akcija „Užkrėsk gerumu“;
 Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“;
 plakatų konkursas „Patyčios bijo tavo nepritarimo“ 2 gimnazinės klasės;
 akcija Pasaulinei dienai be tabako paminėti „Obuolys vietoj cigaretės“;
 kraujo donorystės akcija „Tu gali išgelbėti gyvybę“;
 socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“;
 Tolerancijos dienos minėjimas;
 protmūšis „AIDS – geriau žinoti!“;
 socialinė akcija „Aš ir Tu – tai mes!“
9. Apibendrinti ugdymo rezultatai (mokinių pasiekimai ir pažanga).
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2018 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 78 mokiniai, visi įgijo pagrindinį išsilavinimą, o
95 proc. iš jų siekia vidurinio išsilavinimo gimnazijoje. PUPP ir brandos egzaminų rezultatai rodo,
kad mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai geros. 50,7 proc. lietuvių kalbos ir literatūros
PUP patikrinimo rezultatai buvo geri (įvertinimai - 7-10), 46,8 proc. patenkinami (įvertinimai - 46), 2,6 proc. žemi (įvertinimai -1-3), šalyje – 6 proc. įvertinimai žemi. 25,7 proc. matematikos PUP
patikrinimo rezultatai buvo geri (įvertinimai - 7-10), 52,5 proc. patenkinami (įvertinimai - 4-6), 21,8
proc. žemi (įvertinimai - 1-3), šalyje – 25,5 proc. įvertinimai žemi. Gimnazijos mokinių vidutinė
surinktų PUPP taškų dalis procentais didesnė negu šalies mokyklose: matematikos – 44,9 proc.
(gimnazijoje) ir 42,6 proc. (šalyje); lietuvių kalbos ir literatūros - 57,9 proc. (gimnazijoje) ir 56,8
proc. (šalyje).
2018 m. vidurinio ugdymo programą baigė 111 mokinių, 108 iš jų įgijo vidurinį išsilavinimą.
Valstybinių egzaminų rezultatai:
Egzaminas
Lietuvių kalba ir
literatūra
Matematika
Užsienio kalba (anglų)
Istorija
Geografija

Laikė
sk./ %
100/90

Išlaikė
sk./ %
91/91

16-35
sk./ %
31/31

36-85
sk./ %
48/48

86-100
sk./ %
12/12

98/88,3
101/91

82/83,7
98/97

59/60,2
13/13

22/22,5
58/57,4

55/49,6
45/40,5

53/ 96,4
45/100

32/58,2
19/42,2

19/34,6
23/51,1

1/1
27/27
(3%-100)
2/3,6
3/6,7
(2,2% -100)
6/17,6
0/0
1/10
4/44,4

Biologija
34/30,6
34/100
11/32,4
17/50
Fizika
7/6,3
7/100
3/42,9
4/57,1
Chemija
10/9
10/100
0/0
9/90
Informacinės
9/8,1
9/100
3/33,3
2/22,2
technologijos
Gimnazijos 2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai palyginus su Nacionalinio
egzaminų centro pateiktais kitų šalies mokyklų duomenimis atitinka vidurkį arba, atskirų dalykų,
viršija. Sėkmingai (100 proc.) abiturientai išlaikė geografijos, biologijos, fizikos, chemijos bei
informacinių technologijų egzaminus. Tuo tarpu šalyje geografijos egzaminą išlaikė tik 96,2 proc.,
biologijos, fizikos, chemijos bei informacinių technologijų apie 97-98 proc. Šešių abiturientų anglų
k. VBE darbai įvertinti 100 balų. Viena gimnazijos abiturientė iš dvidešimties šalies abiturientų100
balų įvertinimą gavo iš geografijos VBE.
Mokinių pasiekimai bei laimėjimai rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose:
Rajono etapo olimpiadų laimėtojai: I vieta – 22 mokiniai (lietuvių k., matematikos, anglų k., IT,
istorijos, fizikos, rusų k., chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos), II vieta – 19 mokinių ir III
vieta – 16 mokinių. Rajoniniame rašinių konkurse „Laiškas gimtajai kalbai“ užimtos I, II ir III
vietos, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse užimtos II ir III vietos, Šiaulių krašto merginų
matematikos olimpiadoje-konkurse II, III vietos, respublikinio anglų k. ir rusų k. konkurso, rajono
etape užimtos II ir III vietos, ŠU vertimo konkurse – II vieta, respublikinėje IFtorinoje užimta III
vieta, respublikiniame GIS žemėlapių konkurse užimta II vieta, tarptautiniame šokių festivalyjekonkurse „Pumpurėliai“ laimėta III vieta.
Sportiniai laimėjimai rajone ir šalyje:
Rajoninės mokyklų žaidynių tinklinio (vaikinai, merginos), krepšinio (vaikinai), šaškių, lengvosios
atletikos (vaikinai, merginos) varžybos – I vieta;
ŽŪM tinklinio turnyras (vaikinai, merginos), krepšinio taurė (dešimtokų) – I vieta;
Zoninės mokyklų žaidynių tinklinio (vaikinai, merginos) varžybos – III vieta;
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Finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybos – I vieta asmeninė, 8 vieta komandinė,
lengvosios atletikos (vaikinai, merginos) varžybos – 9, 12 vieta ir 4,5 asmeninėse rungtyse.
Lietuvos mokyklų žaidynių 2017-2018 m. m. gimnazijų, vidurinių mokyklų sporto šakų varžybų
rezultatų suvestinėje III grupėje – 5 vieta.
DofE programos aukso, sidabro ir du bronzos ženklelio laimėtojai.
10. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir jos tobulinimas.
2018 metais mokytojų kvalifikacija: 2 – ekspertai, 31 – metodininkas, 9 – vyresnieji mokytojai,
3- mokytojai.
2018 m. I pusmetyje dailės ir technologijų mokytojai Jurgitai Burauskienei suteikta vyresniojo
mokytojo kvalifikacinė kategorija ir socialinei pedagogei Jurgitai Bulzgienei suteikta metodininko
kvalifikacinė kategorija.
2018 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus laimėjo šokio mokytoja metodininkė Sigma
Jonušienė.
Mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose:
Seminarai visai bendruomenei - 364 valandos;
Dalykiniai seminarai - 463 valandos;
Vadybos seminarai - 38 valandos;
Seminarai ir darbo stebėjimas užsienyje - 150 valandų.
Iš viso 1015 val.
2018 m. 20 mokytojų skaitė pranešimus gimnazijos, rajono, šalies ir užsienio šalių konferencijose,
vedė seminarus šalies bei rajono mokytojams, dalinosi gerąja darbo patirtimi, vedė 38 atviras ir
integruotas pamokas rajono, šalies ir užsienio šalių (Alūksnės gimnazijos, Latvija) mokytojams.
Organizuota rajoninė konferencija "IT panaudojimo patirtis ugdymo procese Joniškio "Aušros"
gimnazijoje".
11. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas.
Mokinių tėvai - aktyvūs gimnazijos pažintinės, sportinės veiklos ir ugdymo proceso organizatoriai
ir dalyviai. Mokytojų ir tėvų organizuotas, puikiai pavyko pėsčiųjų žygis(25 km), skirtas
artėjančiam gimnazijos 100-mečiui „Pasirink ir judėk“. Tėvų tarybos iniciatyva buvo organizuotas
susitikimas su dietologe, kuriame dalyvavo mokiniai, mokytojai, tėvai ir valgyklos darbuotojai.
Tėvai yra aktyvūs gimnazijos tarybos, tėvų tarybos ir atestacinės komisijos nariai.
12. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas (veiklos įsivertinimas ir jo duomenų
naudojimas, pažangos ataskaitos).
2018 m. I pusmetį atliktas gimnazijos 2 srities „Ugdymas (is) ir mokinių patirtys“ (rodiklio
„Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“) gilusis veiklos kokybės įsivertinimas. Nustatyti
stiprieji ir tobulintini šio rodiklio aspektai:
Stiprieji aspektai (mokinių, tėvų, mokytojų vertinimų vidurkiai):
 Mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo tonui būdinga pagarba ir kito vertinimas - 3,6;
 Vertinimo kriterijai mokiniams pateikiami aiškiai ir skaidriai - 3,6;
 Mokytojų rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinių ir namų darbų
įvertinimai yra pelnyti - 3,6;
 Manau, kad mūsų gimnazija tinkamai parengia tolimesniam mokymuisi, studijoms - 3,3;
 Gimnazijoje yra geros galimybės išmokti tai, ko reikia - 3,3;
 Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir kt.) - 3,3;
 Mokinių pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais yra organizuojami tinkamai - 3,3;
 Pakankamai dėmesio skiriama mokinio atsakomybės už savo mokymosi rezultatus
didinimui - 3,3.
Tobulintini aspektai (mokinių, tėvų, mokytojų vertinimų vidurkiai):
 Dažnai skiriami individualiai skirtingi namų darbai - 2,7;
 Dauguma mokytojų gerai žino mokinio silpnybes ir stiprybes - 2,8;
 Mokytojai dažnai išmėgina pamokoje ką nors naujo - 2,9;
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Pakankamai dėmesio skiriama mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui - 2,9;
Mano mokytojai su manimi aptaria, ką aš moku gerai, kur aš padariau pažangą ir kur
turėčiau pasitempti - 2,9;
 Mokytojai vieni su kitais derina kontrolinių darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams- 3,1.
13. Mokyklos kultūra.
Ugdyti kultūrą, kaip universalią vertybę, gimnazijos bendruomenės išskirtinį bruožą – tai tikslas,
kuris keliamas jau ne vienerius metus. Gimnazijoje vyrauja bendradarbiavimo dvasia, ugdymo
procese remiamasi tolerantišku dialogu – visa tai skatina moksleivius laisvai ir kūrybiškai
saviraiškai, mokinys turi galimybę ugdytis kaip savarankiškai, kritiškai mąstanti asmenybė.
Gimnazija tęsia senąsias mokyklos tradicijas. Jos šūkis įrašytas mokyklos istorinėje lentoje:
„Šviesa, dorybė, teisingumas teugdo tautai didvyrius...“.
Gimnazijoje vyko gausybė tradicinių renginių, kurie telkia bendruomenę, ugdo mokinių kultūrinę
savimonę, dorines vertybes: Valstybinių švenčių minėjimai, organizuotas rajoninis dainų festivalis
„Dainuoju Lietuvai“, koncertas „Su daina per gyvenimą“, gimnazijos vardadienio šventė,
abiturientų šimtadienio, paskutinio skambučio šventės ir kt.
Projektai, kuriuos įgyvendinome 2018 metais gimnazijoje:
Ilgalaikiai projektai gimnazijoje: „ Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“, J.
Kisieliaus meninio skaitymo konkursas (mokyklinis ir rajono turas), susitikimų su buvusiais
gimnazijos auklėtiniais ciklas, projektas „Veiklus jaunimas“ – neformali jaunimo grupė „Stop“,
projektas „Jaunimo kompasas“.
Tarptautiniai projektai:
Erasmus + KA2 tarptautinio projekto „What‘s your impact on Earth? “veiklų vykdymas. Partneriai:
Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimai Portugalijoje,
Lenkijoje, Lietuvoje.
Erazmus+ KA2 tarptautinio projekto „ Play CS+ MTG“ veiklų vykdymas. Partneriai: Portugalija,
Graikija, Vokietija, Belgija, Italija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimai Portugalijoje, Italijoje.
Parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Conservation of food“. Partneriai:
Slovakija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimai Lietuvoje (2)
Parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Don‘t worry. Be healthy“.
Partneriai: Graikija, Austrija, Lenkija, Vengrija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimas Vengrijoje.
Tarptautinio Dofe projekto veiklų organizavimas ir vykdymas.
Bendradarbiavimas su Latvijos Alūksnės miesto valstybine gimnazija. Gerosios patirties sklaidos
seminarai Lietuvoje (2).
Bendradarbiavimas su Latvijos Rygos lietuvių mokykla.
III SKYRIUS
BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS
14. Materialinių, finansinių ir kitų išteklių valdymas.
Gimnazijoje sėkmingai vyko stadiono rekonstrukcijos darbai. Įsisavinta lėšų už 311000 Eur,
tačiau stadiono pridavimas nukeltas į 2019 m.
Pradėtas įgyvendinti ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos modernizavimo“ projektas. Parengtas
techninis darbų projektas. Įvyko pirmieji baldų ir mokymo priemonių bei įrangos pirkimai.
Įsigyta ir sumontuota įranga, praplečianti WI-Fi bei padidintas belaidžio interneto
galingumas, todėl visi mokiniai ir mokytojai gali laisvu laiku juo naudotis.
Gimnazijos parke įrengtos dvi klasės ir pėsčiųjų takas.
Perdažyti mokyklos koridoriai ir laiptinės.
Gautos ekspertų išvados dėl gimnazijos pagrindinio pastato atbrailų būklės ir antrojo pastato
šiferinio stogo – jie pripažinti avarinės būklės, tačiau lėšų remontui 2019 m. biudžete neskirta.
Lėšų panaudojimo lentelė:
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MOKSLEIVIO
KREPŠELIS 2018M.
Darbo
užmokest
is

sodra

Mitybos
išl.

ryšiai

transporto komandir ilg.mat. kvalifik inf.techn. kitos Komunali
paslaugos
uotės
turto ac.kėli prekės ir prekės
nės
remont mas
pasl.
paslaugos
as

kitos
paslaugos

Viso

Planas

492,4

150,1

0,0

0,0

1,2

0,0

1,4

7,3

3,4

0,0

17,1

672,9

Panaudota

491,5

150,0

0,0

0,0

1,2

0,0

2,3

7,3

3,4

0,0

17,2

672,9

MOKSLEIVIO KREPŠELIO OPTIMIZAVIMO LĖŠOS 2018
Darbo
užmokest
is

sodra

Mitybos
išl.

ryšiai

transporto komandir ilg.mat. kvalifik inf.techn. kitos Komunali
paslaugos
uotės
turto ac.kėli prekės ir prekės
nės
remont mas
pasl.
paslaugos
as

kitos
paslaugos

Viso

Planas

3,1

1,0

4,1

Panaudota

3,1

1,0

4,1

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 2018
Darbo
užmokest
is

sodra

Mitybos
išl.

ryšiai

transporto komandir ilg.mat. kvalifik inf.techn. kitos Komunali
paslaugos
uotės
turto ac.kėli prekės ir prekės
nės
remont mas
pasl.
paslaugos
as

kitos
paslaugos

Viso

Planas

110,4

33,6

3,0

2,9

0,0

3,5

0,2

0,0

3,3

40,5

8,0

205,4

Panaudota

110,1

33,6

2,8

2,6

0,0

3,5

0,2

0,0

3,3

41,3

8,0

205,4

SPEC.PROGRAMŲ LĖŠOS 2018 M.
Darbo
užmokest
is

sodra

Mitybos
išl.

ryšiai

transporto komandir ilg.mat. kvalifik inf.techn. kitos Komunali
paslaugos
uotės
turto ac.kėli prekės ir prekės
nės
remont mas
pasl.
paslaugos
as

kitos
paslaugos

Viso

Planas

23,7

0,4

4,4

0,2

5,1

4,2

38,0

Panaudota

21,8

0,2

3,5

0,2

1,3

4,3

31,3

VALST.BIUDŽETO LĖŠOS (NEMOKAMAS MAITINIMAS)
2018 M.
Darbo
sodra
Mitybos ryšiai transporto komandir ilg.mat. kvalifik inf.techn. kitos Komunali kitos Soc.p
užmokest
išl.
paslaugos
uotės
turto ac.kėli prekės ir prekės
nės
paslaug aram
is
remont mas
pasl.
paslaugos
os
a
as
Planas

Panaudota

15. Papildomų lėšų pritraukimas ir panaudojimas.
Eil. Pavadinimas
Nr.
1
Projektas ,,Conservation of food“, 2018 m. dalis – 80 proc.
2
Projektas ,,Don‘t Worry, be Healthy“, 2018 m. dalis – 80 proc.
3
Projektas ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos modernizavimas
4
KA1 projektas
Projektas ,,Play CS+MTG“
5
6
,,What‘s your impact on Eart“

Viso

7,8

7,8

7,7

7,7

Gauta

Panaudota

26804,8
22680,8
7065,19
10468
10448
9445

4539,95
6441,04
7065,19
10468
10448
9445

7

7
8
9

VMI 2 proc. parama
NEC lėšos BE darbų tikrinimui
MK lėšos BE darbų tikrinimui (savivaldybės lėšos)
Iš viso:
16. Pajamos už patalpų ir transporto nuomą, jų panaudojimas.
Eil. Nr Pajamos už paslaugas
1
Maitinimo paslaugos
2
Transporto nuoma
3
Patalpų nuoma
4
Egzaminai eksternu
5
Už pakartotinai išduotus pažymėjimus
6
Už sugadintas knygas
Iš viso:
17. Įsiskolinimas einamųjų metų sausio 1 d.
Eil. Nr Įsiskolinimas einamųjų metų sausio 1 d.
1
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
2
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos
3
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
4
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Iš viso:
18. Lėšų paskirstymo prioritetai.
Lėšos panaudotos pagal suplanuotą biudžeto programų sąmatą.

1114,39
2465,61
1114,49
61245,28

2465,61
1114,49
21626,28

Gauta
33063,42
5969,71
503
318,56
25,36
47,42
39927,47
Suma
115,03
473,48
569,93
438,29
1596,73

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Vadovo nuožiūra pateikiama informacija.
Gimnazijos veiklą 2018 m. vertinčiau gerai. Akademiniai mokinių pasiekimai buvo stabilūs:
geras mokinių perėjimas iš vienos programos į kitą; geri egzaminų rezultatai ir stojimas į aukštąsias
mokyklas; rajoninių olimpiadų ir šalies konkursų rezultatai gana geri.
Gimnazijos ugdymo proceso aprūpinimas išliko stabiliai geras. Prasiplėtė galimybės pamokose
naudoti IT priemones ir belaidį internetą. Naujas galimybes atvers įvykdyti ir vykdomi remonto ir
modernizavimo darbai.
Sklandžiai pereita prie naujo etatinio mokytojų darbo apmokėjimo ir mokyklų finansavimo
tvarkos. Ugdymo procesas nebuvo sutrikdytas. Mokytojų atlyginimo fondas padidėjo 13 proc.,
sumažėjo lėšos valdymui ir pagalbai mokiniui (nors tai galima vertinti nevienaprasmiškai).
20. Apibendrinimas.
Norėčiau padėkoti rajono savivaldybės tarybai, merui ir savivaldybės administracijai už
nuolatinį dėmesį gimnazijai, rūpestį ir pagalbą sprendžiant jos problemas.
Direktorius
Ataskaitą parengė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Mačiulienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Židonienė
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Norvaišas
Buhalterė Janina Stočkutė
Socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė

Vidmantas Sutnikas

