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JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ
1. Adresas - S. Goeso g. 2, Joniškis. Įstaigos kodas - 290565040, tel. (8 426) 52804, mob. 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 42 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.
379 mokiniai (15 komplektų) + 46 suaugusiųjų skyriaus mokiniai.
Iš viso – 425 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.
382 mokiniai ( 15 komplektų) + 31 suaugusiųjų skyriaus mokiniai.
Iš viso – 413 mokinių.
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 (iš viso 421 mokinys), o 2019
m. rugsėjo 1 d. - 382 mokiniai ( 15 komplektų) + 31 suaugusiųjų mokymo skyriaus mokinių (iš
viso 413 mokinių).
II SKYRIUS
VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ
VEIKLOS PLANUS
5. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai
2019 metų veiklos programos tikslai ir uždaviniai:
5.1. Atviros kaitai, bendradarbiavimui ir skatinančios kiekvieno mokinio asmenybės brandą,
gimnazijos kūrimas.
5.1.1. Gerinti pamokos kokybę;
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;
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5.1.4. Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymo (si) proceso organizavimą.
5.2. Kultūros, kaip universalios vertybės, gimnazijos bendruomenės išskirtinio bruožo kūrimas.
5.2.1. Sukurti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką gimnazijoje;
5.2.2. Puoselėti gimnazijos kultūrą, skatinant bendruomenės narių sąmoningumą ir lyderystę;
5.2.3. Puoselėti gimnazijos tradicijas;
5.2.4. Tobulinti viešuosius ryšius, atskleisti visuomenei gimnazijos veiklos pasiekimus.
Metinė veiklos programa iš esmės įgyvendinta
6. Pagalba mokiniui.
Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys
mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos švietimo
pagalbos specialistai (socialinis pedagogas ir psichologas), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir
kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. Socialinę, psichologinę pagalbą mokiniams
teikia psichologas ir socialinis pedagogas.
Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą
mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantys mokytojai, pritaikydami tinkamas mokymo (si) užduotis
bei metodikas, kiekvieną savaitę veda individualias ir grupines konsultacijas. Dėl lėšų trūkumo
2019–2020 m. m. I pusmetyje konsultacijų nebuvo. Apsvarstyta, patobulinta ir naujai patvirtinta
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir vertinimo tvarka. Mokytojai
išbandė ir taikė įvairius, aktyvius mokymo (si) metodus, kūrybines užduotis, ilgalaikes užduotis,
elektronines pratybas, vertinimo ir įsivertinimo metodus, naudojosi planšečių klase. Mokiniai ir
mokytojai naudojosi svetaine www. egzaminatorius. lt, taikė įvairias užduotis diferencijavimui.
Nuolat stebimi mokinių individualios pažangos pokyčiai. Sudaroma galimybė kiekvienam mokiniui
dirbti aktyviai, stiprinti mokymosi motyvaciją, rinktis dalykų modulius aukštą pasiekimų lygį
turintiems mokiniams (gilinti dalykų mokymąsi) bei žemesnių gebėjimų mokiniams (žinių,
gebėjimų spragoms kompensuoti) formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
7. Ugdymo (si) aplinkos.
Fizikos, chemijos, IT (dviejuose), technologijų ir ekonomikos kabinetuose įrengtos
kompiuterizuotos darbo vietos, įvairių dalykų pamokose mokiniai turi galimybę naudotis
planšetėmis (32 planšetės), kabinetuose įrengtos išmaniosios lentos. IKT padeda gilinti dalyko
žinias, pristatyti darbus, tyrinėti ir eksperimentuoti. Gimnazijos teritorijoje įrengtos trys „lauko“
klasės, rekonstruotas aikštynas. Parengtas ir pradėtas įgyvendinti ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos
modernizavimo“ projektas.
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, viktorinos paskaitos, žygiai, protmūšiai ir pan.: „Sulaukti 18 ar užaugti“ ,
„Sveikata – fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“, „Sportas + juokas = sveikata“, žygiai dviračiais,
„Tarpusavio nesutarimai ir jų sprendimas“ „Bendravimo bokštas“, „ŽIV/AIDS ir lytiniu keliu
plintančios ligos“ , „Lytiškumas. Kas tai?“, “Alkoholis, tabakas ir narkotikai – draugai ar priešai?“ ,
„Ką mes turime žinoti apie savižudybes“ ir t.t. . Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai
organizuota stovykla „Bendravimas sveikatai – Sniego gniūžtės mokykla, 2019” (Kauno r. rudens
atostogų metu ir lapkričio 15–17 d. d. Joniškio “Aušros” gimnazijoje „Sniego gniūžtė“).
Ugdant sąmoningą požiūrį į gimnazijos tvarką, gerinant bendruomenės mikroklimatą, siekiant
asmeninės mokinio brandos organizuoti Metų gimnazisto rinkimai, šauniausios klasės rinkimai,
trišaliai pokalbiai (auklėtojas–mokinys–mokinio tėvai).
9. Apibendrinti ugdymo rezultatai (mokinių pasiekimai ir pažanga).
Ugdymo kokybei užtikrinti metodinėse grupėse ir mokytojų tarybos posėdžiuose analizuojami
visų klasių mokinių pasiekimai, PUPP pasiekimai, užsienio kalbų mokėjimo lygių rezultatai,
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bandomųjų egzaminų, VBE ir MBE rezultatai, atliktos jų koreliacijos su metiniais pažymiais.
Nuolat stebimi mokinių individualios pažangos pokyčiai.
2019 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 94 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. Lietuvių kalbos ir literatūros PUP
patikrinimo rezultatai artimi šalies mastu gautiems rezultatams. Geri (įvertinimai –7–10) lietuvių
kalbos ir literatūros PUP patikrinimo rezultatai buvo 46,8 proc. (47,5 proc. šalyje), patenkinami
(įvertinimai – 4–6) 47,9 proc. (44,94 proc. šalyje), žemi (įvertinimai –1–3) 5,3 proc. (šalyje – 7,56
proc.). Geri (įvertinimai – 7–10) matematikos PUP patikrinimo rezultatai buvo 28,7 proc. (30,33
proc. šalyje), patenkinami (įvertinimai – 4–6) 55,34 proc. (šalyje – 48,56 proc.) , žemi (įvertinimai
– 1–3) 15,96 proc. (šalyje – 21,11 proc.).
2019 m. vidurinio ugdymo programą baigė 108 mokiniai, 107 iš jų įgijo vidurinį išsilavinimą.
Viena abiturientė gavo brandos atestatą su pagyrimu.
Valstybinių egzaminų rezultatai:
Egzaminas
Laikė
Išlaikė
16-35
36-85
86-100
sk./ %

sk./ %

sk./ %

sk./ %

sk./ %

Lietuvių kalba ir
literatūra 2019 m.
Matematika 2019 m.

96 / 88,9

85 / 88,5

34 / 35,4

38 / 39,6

13 / 13,5

87/80,6

70/80,5

50/60,2

19/21,8

1/1,1

Užsienio kalba (anglų)
2019 m.
Istorija 2019 m.

99/91,7

96/97

15/15,2

56/56,6

60/55,6

60/ 100

24/40

35/58,3

25/25,3
(1 - 100)
1/1,7

Geografija 2019m.

35/32,4

32/91,4

18/51,4

13/37,1

1/2,9

Biologija 2019 m.

37/34,3

36/97,3

18/48,6

15/40,5

Fizika 2019 m.

11/10,2

11/100

4/36,4

7/63,6

3/8,1
(1 - 100)
0/0

Chemija 2019 m.

6/5,6

5/83,3

0/0

4/66,7

1/16,7

Informacinės
10/9,3
10/100
3/30
6/60
1/10
technologijos 2019 m.
Gimnazijos 2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai, palyginus su Nacionalinio
egzaminų centro pateiktais kitų šalies mokyklų duomenimis, atitinka vidurkį. Sėkmingai (100 proc.)
abiturientai išlaikė fizikos, istorijos bei informacinių technologijų egzaminus. Tuo tarpu šalyje
istorijos egzaminą išlaikė tik 98,7 proc., fizikos 96,8 proc., informacinių technologijų 96,5 proc.
Dviejų abiturientų anglų k. ir biologijos VBE darbai įvertinti 100 balų. Puikiai įvertintas vienos
mokinės brandos darbas.
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(1 iš jų su
pagyrimu)

Išvyko į užsienį

Kita

4

Nesimoko ir nedirba,
skaičius

20 (19 %)- į
valst.
finansuojamas
vietas

4

universitetus

23 (21 %)-į
valst.
finansuojamas
vietas

Įstojo į užsienio
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Dirba Lietuvoje,
skaičius

31 (29 %)

mokyklose

30 (28 %)

profesinėse

Mokosi

1

Įstojo į Lietuvos
kolegijas

Gavo

107

Įstojo į Lietuvos
universitetus

Gavo brandos atestatą

108

pažymėjimus

Abiturientų skaičius
ugdymo proceso
pabaigoje

2018–2019 mokslo metų tolimesnė abiturientų veikla:

9

18
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Mokinių pasiekimai bei laimėjimai rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose:
I vieta – 18 mokinių (lietuvių k., anglų k., IT, istorijos, fizikos, rusų k., chemijos, geografijos,
biologijos, ekonomikos);
II vieta – 18 mokinių ir III vieta – 16 mokinių.
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse regiono etape užimta III vieta, lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiados šalies etape – III vieta, Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados
šalies etape – III vieta, respublikinio anglų k. konkurso rajono etape užimtos I, II ir III vietos,
tarptautinio informatikos ir informacinių technologijų konkurso II ture apskrityje tarp 9-okų ir 10okų užimtos I vietos, konkurse I ture dalyvavo 168 mokiniai, rajone užimtos 1 – 3 vietos tarp 9okų, 10-okų ir 12-okų, 2 – 3 vietos tarp 11-okų.
Sportiniai laimėjimai rajone ir šalyje:
I vieta - rajoninės mokyklų žaidynių tinklinio varžybos (vaikinai, merginos), krepšinio
(vaikinai, merginos), šaškių, stalo teniso, lengvosios atletikos rungčių varžybos( vaikinai,
merginos), zoninės mokyklų žaidynių krepšinio varžybos (vaikinai), Lietuvos mokyklų žaidynių
zoninės stalo teniso varžybos, vaikinų komanda;
II vieta – zoninės mokyklų žaidynių krepšinio varžybos (merginos), III vieta – Joniškio rajono
vyrų tinklinio pirmenybės, zoninės mokyklų žaidynių tinklinio vaikinų varžybos ir kt.
Suaugusiųjų mokymo skyriaus pažangumo rodikliai palyginus su 2017–2018 m. m. pagerėjo.
Mokinių turimus nepatenkinamus įvertinimus lemia menka mokymosi motyvacija, žinių spragos,
žinios įsimenamos trumpam, netaikomos ir nesiejamos su tomis pačiomis temomis kituose
dalykuose, nuolatinis darbas, moterims – mažamečių vaikų sergamumas, atsakomybės,
savarankiškumo stoka, turimi gebėjimai, lankomumas.
Keturiolika Suaugusiųjų mokymo skyriaus abiturientų rinkosi laikyti mokyklinius lietuvių
kalbos ir literatūros, technologijų ir valstybinį geografijos brandos egzaminus. Šeši mokiniai BE
nelaikė: 2 išvyko į užsienį, 4 nesuderino mokymosi ir darbo, pritrūko atsakomybės. Vienas mokinys
neišlaikė mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros BE.
10. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir jos tobulinimas.
2019 metais mokytojų kvalifikacija: 2 – ekspertai, 30 – metodininkų, 10 – vyresniųjų
mokytojų, 2- mokytojai.
Mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose:
Seminarai visai bendruomenei – 470 valandų;
Dalykiniai seminarai – 601 valanda;
Vadybos ir lyderystės seminarai – 1290 valandų;
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Seminarai ir darbo stebėjimas užsienyje – 316 valandų.
Iš viso: 2677 val.
Pagal Tarptautinį Erasmus+ KA101 projektą „ Pozityvus ugdymas, laiminga mokykla“, 2019
metais 8 mokytojai kėlė kvalifikaciją tobulinimo kursuose Kroatijoje ir Italijoje.
Skatinant mokytojų atsakomybę už veiklos rezultatus surengta patirties sklaidos konferencija „
Tarpasmeniniai santykiai: mokinys – mokytojas “ Palangoje. 2019 m. 23 mokytojai skaitė
pranešimus gimnazijos, rajono, šalies ir užsienio šalių konferencijose, vedė seminarus šalies bei
rajono mokytojams, dalinosi gerąja darbo patirtimi, vedė atviras ir integruotas pamokas rajono,
šalies ir užsienio šalių (Erasmus+ dalyviams, Graikija) mokytojams.
11. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas.
Gimnazijos mokinių tėvai yra aktyvūs pažintinės, sportinės veiklos ir ugdymo proceso
organizatoriai ir dalyviai. 2019 metais buvo švenčiamas gimnazijos 100-metis. Visuose renginiuose
tėvai aktyviai dalyvavo. Rudenį vykusiame atnaujinto gimnazijos sodo atidaryme tėvai pasodino
medelius, dalyvavo šventėje. Dalis tėvų dalyvavo stadiono atidarymo šventėje. Jaučiama nuolatinė
materialinė (2 procentų) parama, domėjimasis ir dalyvavimas gimnazijos kasdieniniuose
renginiuose. Klasių mokinių tėvai, kartu su mokiniais vykdo veiklas gimnazijoje, reikalui esant
veža į konkursus, olimpiadas, vyksta į žygius. Tėvai dalyvauja gimnazijos vykdomų tarptautinių
Erasmus + projektų veikloje, apgyvendina mobilumų dalyvius savo šeimose.
12. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas (veiklos įsivertinimas ir jo duomenų
naudojimas, pažangos ataskaitos).
Direktoriaus įsakymu 2019 m. sausio 5 d. Nr. V-13 buvo sudaryta gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo grupė. 2019 m. pavasarį atliktas gimnazijos 4. Lyderystė ir vadyba 4.1.1. srities
„Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ gilusis veiklos kokybės įsivertinimas. Nustatyti šio
rodiklio aspektai:
Mokinių, tėvų, mokytojų vertinimų vidurkiai:
Mūsų mokykla yra tvarkinga, gera mokykla (vidurkis – 3,7);
Mokykloje yra aiškios taisyklės ir taikomos vienodai visiems mokiniams (vidurkis – 3,6);
Mokykloje vyksta turiningas ir įvairiapusiškas gyvenimas, kur svarbią vietą užima
bendruomeniškumą skatinanti veikla (vidurkis – 3,2);
Bendravimas tarp mokytojų grindžiamas pagarba ir partneryste (vidurkis – 3,2);
Tėvams yra aišku į ką, kilus klausimams galima kreiptis (vidurkis – 3,7);
Mokykla su tėvais aptaria vaiko mokymosi pasiekimus, tikslus ir vaikui keliamus lūkesčius
(vidurkis – 3,6).
Mokiniai drausmingai elgiasi ir laikosi taisyklių net kai nemato mokytojai (vidurkis – 2,7);
Mokiniai noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą (vidurkis – 2,8);
Mokykloje sprendimai priimami kolegialiai (vidurkis – 2,7);
Visi mokytojai kartu prižiūri, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių (vidurkis – 2,8);
Mokinių ir mokytojų santykiai, mokinių tarpusavio bendravimas (vidurkis – 3,2).
Aukštesnės kaip 2,5 vertės traktuojamas kaip pozityvios, žemesnės kaip 2,7 vertės nebuvo.
13. Mokyklos kultūra.
Kultūros, kaip universalios vertybės, gimnazijos bendruomenės išskirtinio bruožo kūrimas – tai
tikslas, kuris 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...“.
Gimnazijos jubiliejiniams metams buvo parengtas 12-kos renginių planas. Realizuojant šį planą
įvyko 8 susitikimai su buvusiais mokyklos auklėtiniais. Paruošta 69 meninių fotografijų paroda
,,Mokytojai“. Surengtos 6 buvusių mokinių dailės darbų parodos ,,Sugrįžimai“. Parengta ir išleista

6

,,Joniškio gimnazijos istorija 1919-2019“, L. Karaliūno foto albumas ,,Joniškio gimnazijai 100
metų“, mokinių kūrybos almanachas ,,Tėkmė“. Atnaujinta ir praplėsta gimnazijos auklėtinių
fotografijų garbės galerija. Pastatyta G. Piekuro skulptūra ,,Medis“, skirta gimnazijos 100-mečiui.
Atidaryta atminimo lenta ant pirmojo mokyklos pastato ir surengta mokinių istorijos darbų
konferencija. Organizuotas sveikinimų gimnazijai renginys ir šventinis koncertas.
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 2019 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 + KA219 tarptautinio projekto „What‘s your impact on Earth? “veiklų vykdymas.
Partneriai: Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimai
Estijoje ir Italijoje. Buvo išvykę 6 mokiniai, 5 mokytojai. Projektas 2019 m. užbaigtas.
*Erasmus+ KA219 tarptautinio projekto „ Play CS+ MTG“ veiklų vykdymas. Partneriai:
Portugalija, Graikija, Vokietija, Belgija, Italija. 2019 metais projekto partnerių susitikimai
Belgijoje, Graikijoje. Buvo išvykę 6 mokiniai, 4 mokytojai.
* Parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA229 tarptautinis projektas „ Conservation of food“.
Partneriai: Slovakija, Prancūzija, Vokietija. 2019 metais vyko partnerių susitikimai Prancūzijoje ir
Slovakijoje. Buvo išvykę 8 mokiniai, 4 mokytojai.
*Parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA229 tarptautinis projektas „ Don‘t worry. Be healthy“.
Partneriai: Graikija, Austrija, Lenkija, Vengrija. 2019 metais vyko projekto partnerių susitikimai
Austrijoje, Lietuvoje. Buvo išvykę 5 mokiniai, 3 mokytojai.
*Parengtas ir finansuotas Tarptautinis Erasmus+ KA101 projektas „ Pozityvus ugdymas, laiminga
mokykla“. 2019 metais 8 mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Kroatijoje,
Italijoje.
*Tarptautinio Nord plus junior projekto veiklos. Partneriai: Estija, Suomija, Latvija. 2019 metais
vyko 2 projekto partnerių susitikimai Latvijoje ir Suomijoje. Buvo išvykę 8 mokiniai, 4 mokytojai.
*Tarptautinio Dofe projekto veiklų organizavimas ir vykdymas; sidabro ir bronzos ženklelių
apdovanojimai;
*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 173786 Eur.
Stadione paklota bėgimo takų ir aikštelės danga, sumontuotos žiūrovų tribūnos, pastatyti sporto
įrenginiai (futbolo, rankinio vartai, krepšinio stovai, jėgos aikštelės įrenginiai, lauko teniso ir disko
metimo sektoriaus įranga).
Įgyvendinamas ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos modernizavimo“ projektas.
2019 m. buvo paskelbti ir įvyko viešieji įrangos pirkimo konkursai:
- laboratorinės įrangos (chemijos, fizikos, biologijos) už 40,3 tūkst. Eur;
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- mokyklinių baldų – už 10,3 tūkst. Eur;
- vaizdo priemnonių (projektorių, išmaniųjų lentų, drono ir kt.) – už 6,8 tūkst. Eur
Iš viso – už 57,4 tūkst. Eur.
Iš MK lėšų sigyta ir sumontuota įranga, praplečianti WI-Fi bei padidintas belaidžio
interneto galingumas, todėl visi mokiniai ir mokytojai gali laisvai 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:
Moksleivio krepšelis 2019 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

664,0

9,7

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

9,2

4,0

0,0

7,2

696,9

Panaudota

660,6

9,8

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

13,0

4,0

0,0

6,9

696,9

MOKSLEIVIO KREPŠELIO SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 2019
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

1,0

1,0

Panaudota

1,0

1,0

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 2019
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

162,4

2,3

3,0

2,9

0,1

4,0

0,3

0

6,8

29,5

1,9

213,2

Panaudota

162,5

2,5

2,9

2,9

0

3,9

0,3

0

6,8

29,4

2,0

213,2

SPEC.PROGRAMŲ LĖŠOS 2019 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

24,0

0,4

5,5

0,9

2,9

9,0

6,0

48,7

Panaudota

22,8

0,4

5,4

0,6

2,9

9,0

7,6

48,7

VALST. BIUDŽETO LĖŠOS (NEMOKAMAS MAITINIMAS) 2019 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

Viso

Planas

10,3

10,3

Panaudota

10,1

10,1

15. Papildomų lėšų pritraukimas ir panaudojimas.
Eil. Pavadinimas
Nr.

Gauta

Panaudota
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Projektas ,,Conservation of food“, 2019 m.
Projektas ,,Don‘t Worry, be Healthy“, 2019 m.
Neįgaliųjų lifto įrengimas
KA1 projektas (Graikijos mokyklos vizitas darbo stebėjimui)
Projektas NordPlus Junior
Projektas ,,Play CS+MTG“

,,What‘s your impact on Eart“
Projektas „Pozityvus lavinimas-laiminga mokykla“
Projektas ERASMUS+ Twining
VMI 2 proc. parama
Surinkta parama 100-mečio jubiliejui, už knygas ir gimnazijos
muziejui
12 NEC lėšos BE darbų tikrinimui
13 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
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
4
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
5
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Iš viso:

0,0
0,0
26489,63
2100,00
4584,00
0,0
0,0
42022,00
275,0
1785,95
17768,42

25693,11
13549,57
26489,63
2100,00
3307,80
6641,85
9180,00
16562,88
275,0
1785,95
6896,91

4747,62
898,33
100670,95

4747,62
898,33
118128,65

Gauta
34661,17
5063,69
590,00
110,32
92,56
37,98
40555,72
Suma
282,04
2166,98
73,00
5077,11
2377,49
9976,62

18. Lėšų paskirstymo prioritetai.
Lėšos panaudotos pagal suplanuotą biudžeto programų sąmatą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Vadovo nuožiūra pateikiama informacija.
Gimnazijos veiklą 2019 m. vertinčiau pozityviai. Akademiniai mokinių pasiekimai buvo stabilūs:
geri egzaminų rezultatai ir stojimas į aukštąsias mokyklas; geri rajoninių ir šalies konkursų bei
olimpiadų rezultatai; labai geras mokinių perėjimas iš vienos programos į kitas; žurnalo ,,Reitingai“
vertinimu ,,Aušros“ gimnazija vienintelė rajono gimnazija, patenkanti į Lietuvos reitingo pirmąjį
šimtuką treti metai iš eilės.
Gimnazijos ugdymo proceso aprūpinimas išlieka pastoviai geras. Užbaigtas gimnazijos stadiono
rekonstrukcijos ir Modernizavimo projektas sudarys išskirtinai palankias sąlygas mokinių ugdymui,
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todėl manau, kad visi rajono vidurinio ugdymo programos mokiniai galėtų naudotis ,,Aušros“
gimnazijoje sudarytomis galimybėmis.
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

