
                                                                                       PATVIRTINTA 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                       2019 m.  liepos 4 d. sprendimu Nr.1 TS –  

 

    

JONAVO PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Jonavos Panerio pradinės mokyklos (toliau – Mokykla) pristatymas: 

1.1. duomenys apie Mokyklą: 

1.1.1. Kauno g. 9, LT-55181, Jonava, tel. (8 349) 53 885, (8 349) 60 025, el. paštas 

paneriopradine@gmail.com;   

1.2. Mokyklos bendruomenės nariai: 

                      1.2.1. Mokyklos vadovas: 

Vardas, pavardė 
Pedagoginio 

darbo stažas 

Bendras 

vadybinio 

darbo 

stažas 

Vadybinio 

darbo 

stažas šioje 

darbovietėje 

Turima 

kvalifikacinė 

kategorija 

(vadovo, 

mokytojo) 

Metų veiklos 

įvertinimas 

 

Ona Šukienė 44 34 25 II vadybinė Gerai  

  

 1.2.2. darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 
Darbuotojai 

2018-01-01 2018-12-31 

Skaičius Etatai Skaičius Etatai 

 Iš viso: 39 17,85 36 32,22 

1. 
Darbuotojai, finansuojami iš Klasės krepšelio 

lėšų: 

8 
6,6 8 6,6 

2. Mokytojai: 21 - 18 14,37 

 

su aukštuoju išsilavinimu 20 - 17 - 

su aukštesniuoju išsilavinimu 1 - 1 - 

dirba pagrindinėse pareigose 18 - 17 - 

dirba antraeilėse pareigose 3 - 1 - 

turi mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 1 - 1 - 

turi mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

8 
- 8 

- 

turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 10 - 7 - 

turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją 2 - 2 - 

3. Savivaldybės finansuojami: 10 11,25 10 11,25 
             *Pareigybių skaičius neviršija Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus ( 32,22 etatai). 

 

1.2.3. mokiniai: 

 

Mokini

ų 

skaičius 

Mokiniai 

2017-09-01 

 

Mokiniai 

2018-09-01 

 

 

Mokiniai 2018-09-01 

Iš 

viso 

 

Ikimo

k. 

 

Prieš

m. 

 

 

1-4 kl. 

 

 

5-10 

kl. 

 

 

11-12 

kl.  

 

Klasių 

kompl. 

sk. 

sk. 

 

proc. 

 

sk. 

 

proc. 

 

sk. 

 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 
 

Iš viso: 300  288  288 - 6 94 - - 13 

Gauna 44 14,6 30 10,42 30 - 0,3 10 - - - 

mailto:paneriopradine@gmail.com
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nemoka

mą 

maitini

mą  

Gyvena 

soc. 

rizikos 

šeimose 

4 1,30 3 1,04 3 - - 1 - - - 

Paveža

mi į 

mokykl

ą ir 

atgal į 

namus 

4 1,30 3 1,04 3 - 0,3 0,7 - - - 

Spec. 

poreiki

ų  

48 16,0 45 15,6 45 - 1 15 - - - 

Lanko 

pailgint

ą 

dienos 

grupę 

50 16,7 80 27,7 - - 10 70 - - - 

2. Mokymosi pasiekimai ir pažanga: 

2.1. mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant standartizuotus testus: 

2.1.1. 4 kl. mokinių rezultatai: 

 

Metai 

 

Mokinių 

sk. 

 

Testų 

sk. 

 

Testavime 

dalyvavusi

ų mokinių 

sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius 

pasiskirstymas (proc.)  

 

aukštesnysis 

 

pagrindinis 

 

patenkinam

as 

 

nepatenki 

namas 

2018 73 4 259 32,4 47,5 18,1 1,9 

2017 85 4 307 37,25 44,17 29,17 1,3 

2016 56 4 205 28,2 46,7 23,9 1,0 

2.2. mokinių, kartojančių ugdymo programą, dalis:  

Metai Mokinių sk. 

(proc.) 

2018 0 

2017 0 

2016 0 

3. Mokinių poreikių tenkinimas*: 

Valandų skirta pagal 

BUP 

Panaudota 

16,25 16,00 

*Valandų, skirtų pagal BUP mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimas. 

4. Mokinių neformalusis švietimas 2018-2019 m. m.: 

Klasės 

 

Leidžiamas panaudoti 

neformaliojo švietimo 

valandų skaičius  

pagal BUP* 

 

Panaudota 

neformaliojo 

švietimo valandų 

Mokiniai, dalyvaujantys 

neformaliajame švietime** 

sk.  proc. sk.  proc. 

1 - 4 24 24 100 158 58,30 

Iš viso: 24 24 100 158 58,30 

    *BUP – Švietimo ir mokslo ministro patvirtinti Bendrieji ugdymo planai; 



3 
 

     ** Mokinys, dalyvaujantis keliuose būreliuose, skaičiuojamas tik vieną kartą. 

5.  Mokyklos biudžetas 2017, 2018 m.:  

Eil.  

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Lėšos ( Eur ) 

2017 m. 

 

2018 m.  

1. Klasės krepšelio lėšos:   

1.1. Išlaidos 313296,00 322359,00 

1.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 304454,32 313220,85 

1.1.1.1. Darbo užmokestis 236287,94 238801,00 

1.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 68166,38 74419,85 

1.1.2. Ryšių paslaugos 1653,82 533,07 

1.1.3. Spaudiniai 2771,50 - 

1.1.4. Kitos prekės 1457,33 - 

1.1.5. Komandiruotės 99,97 17,16 

1.1.6. Kvalifikacijos kėlimas 870,24 1176,52 

1.1.7. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos - 350,40 

1.1.8. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 5576,44 

1.1.9. Kitos paslaugos 781,00 836,00 

1.1.10. Mašinos ir įrenginiai 1207,82 648,56 

2. Aplinkos lėšos:   

2.1. Išlaidos: 99467,04 108874,73 

2.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 68820,67 76473,39 

2.1.1.1. Darbo užmokestis 52756 58553,39 

2.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 16064,67 17920,00 

2.1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 30646,37 29758,76 

2.1.2.1. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 204,81 270,92 

2.1.2.2. Ryšių paslaugos 1204,30 1088,90 

2.1.2.3. Transporto išlaikymas 45,61 35,00 

2.1.2.4. Spaudiniai 409,83 - 

2.1.2.5. Kitos prekės 5314,57 - 

2.1.2.6. Komandiruotės 26,40 9,70 

2.1.2.7. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos - 279,52 

2.1.2.8. Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 904,88 2273,60 

2.1.2.9. Kvalifikacijos kėlimas 78,26 149,28 

2.1.2.10. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos  234,70 

2.1.2.11. Komunalinės paslaugos 16720 17370,00 

2.1.2.12. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos - 2716,69 

2.1.2.13. Reprezentacinės išlaidos - 114,80 

2.1.2.14. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 1674,03 

2.1.2.15. Kitos paslaugos 2909,66 3541,62 

2.1.2.16. Socialinė parama pinigais 1588,04 869,61 

2.1.2.17. Mašinos ir įrenginiai 1240,01 - 

2.1.2.18. Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos  1772,97 

3. Kitos lėšos:   

3.1. 2% gyventojų pajamų mokesčio 1201,75 1020,42 

3.2. Spec. lėšos 1024,28 3429,96 
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3.3. Kitas finansavimas (įrašyti) 1684,41 332,56 

4. Finansinis įsiskolinimas    

6. Mokyklos pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai): 

6.1. vykdyti projektai, programos: 

Eil. 

Nr. 

Projektai, programos 

1. Tarptautinis projektas „Visa Lietuva skaito vaikams” programa „Augu skaitydamas” 
2. Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis”  

3. Respublikinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”  

4. Ankstyvosios  prevencijos programa „Zipio draugai“ 

5. Prevencijos  programa „Obuolio draugai“    

6. Socializacijos programa „Saugi erdvė” 

6.2. olimpiados, konkursai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimai 

1.  Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra 2018 Savivaldybės  10- tuke  
2.  

Tarptautinis konkursas Kalbų Kengūra 2018 

3 auksinės Kengūros 

diplomai; 

1 oranžinės Kengūros 

diplomas; 

7 padėkos raštai 

3.  Jonavos  rajono bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokinių  

matematikos olimpiada 
I  vieta 

4.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių viktorina „Linksmieji labirintai“ I vieta 

5.  Respublikinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas „Rašau diktantą 2018“  
I vieta 

6.  Kūrybinių darbų konkursas „Padovanok Kalėdinį atviruką“ I vieta 

7.  Rajoninė viktorina 4 klasių mokiniams „Irkis į gilumą“  I vieta 

8.  Jonavos rajono mokyklų žaidynių vaikų kvadrato varžybos  I vieta 

9.  Tarptautinis mintino skaičiavimo konkursas  „Matmintinio – 

Pranglimine“ 

II vieta    

IV vieta 

10.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių šventė - viktorina „Šaunusis 

ketvertas“ 
II vieta 

11.  Jonavos rajono 2 klasių mokinių šventė – viktorina „Gudručių 

šalyje“ 
II vieta 

12.  Rajono mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, 

gimtasis žodi 2018” 
III vieta  

13.  Lietuvos mokyklų žaidynių mokinių zoninės kvadrato varžybos  III vieta 

14.  Rajono  sporto varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  III vieta 

15.  Rajono bendrojo lavinimo mokyklų šventė konkursas „Kaziukas 

kitaip“ 
III vieta 

16.  Jonavos  rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių mokinių 

dailyraščio konkursas „Rašysena 2018“ 
IV vieta 

18. Nacionalinis matematikos konkursas „Matematikos ekspertas“ Diplomai 

19. Tarptautinė KINGS matematikos ir anglų kalbos olimpiada  Diplomai  

20. Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis“ Diplomai, padėkos, 

medaliai 

6.3. Mokyklos inicijuoti projektai, programos, konkursai: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data 

1. Rajoniniai 

1.1. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių mokinių dailaus 

rašto konkursas „Rašysena“  

2018 m. kovas 
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1.2. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

2018 m. balandis 

1.3. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių mokinių dorinio 

ugdymo (tikybos) viktorina „Tikėjimo kelionė“  

2018 m. lapkritis  

2. Mokykliniai  

2.1. Projektas „Savaitė be namų darbų“ 2018 m. gegužė 

2.2. Tradicinis projektas „Pirmokai laukiami mūsų mokykloje” 2018 m. rugsėjis 

2.3. Tradicinis projektas „Sėkmės rytmetis” 2018 m. sausis - gruodis 

2.4. Tradicinis projektas „Kaip gera ir smagu sportuot visiems kartu” 2018 m. gegužė 

2.5. 
Projektas „Lietuvos šimtmečio kalendorius” 

2017 m. lapkritis - 2018 

m. vasaris 

2.6. 4 klasių mokinių diktanto konkursas „Rašau diktantą“ 2018 m. vasaris  

2.7. Bendradarbiavimo  projektai „Mes -Paneriukai“, „Mokyklos 

links“, „Jūs visada laukiami Panery“ 

2018 m. rugsėjis -gruodis  

    6.4. veiklos sritys, kuriose Mokykla kaip organizacija turi jai svarbiausių apdovanojimų 2018 

m.: 

6.4.1. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Garbės raštai mokyklos 2 pedagogams; 

         6.4.2. Ukrainos Lvovo Nacionalinio  Ivano Franko universiteto  Tarptautinio „Matmintinio“ 

konkurso finalo diplomas (23 vieta); 

6.5. Mokyklos išskirtinumas: 

6.5.1. mokyklos bendruomenė (savivaldos institucijos) diskutuoja, tariasi ir demokratiškai 

sprendžia mokyklai aktualius klausimus; 

6.5.2. mokyklos vertybės atsispindi tradicijose, veikloje, vizualinėje aplinkoje, bendravimo 

kultūroje, mokytojų ir mokinių pasiekimuose;  

6.5.3.  įvairiapusė  Mokyklos veiklos sklaida rajone ir šalyje;  

6.5.5. Mokyklos vidinių ir išorinių edukacinių aplinkų, erdvių unikalumas, tikslingas ir 

veiksmingas panaudojimas. 

7. Mokyklos gerosios patirties sklaida rajone, šalyje: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. 

Respublikinė švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui konferencija „Mokinių 

pasiekimų gerinimas. Pažangos stebėjimo įrankiai“.  

D. Gudonavičienė 

8. Mokyklos ryšiai su bendruomene:        

Eil. 

Nr. 
Partneriai Renginys/veikla 

1. VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško  lavinimo centras Akcija  ,,Būk matomas“  

2. VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško  lavinimo centras Edukacinės pažintinės pamokos 

3. Jonavos Senamiesčio gimnazija Paskutinio  skambučio šventė 

4. Jonavos Senamiesčio gimnazija Mokytojų dienos šventė 

5. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija Paskutinio  skambučio šventė 

6. Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla Edukacinės pažintinės, sporto  

pamokos 

7. Jonavos J. Vareikio progimnazija Edukacinės pažintinės, sporto  

pamokos 

8. Jonavos krašto muziejus Edukacinės pamokos, veiklos visus 

mokslo metus  

9. UAB „Šviesa“ Elektroninio dienyno Eduka 

naudojimosi galimybės 

10. UAB „Tagata“ Neformalaus švietimo programos 

vykdymas 

11. UAB „Nieko rimto“ Naujausių leidinių pažintinis 

pristatymas 

12. Jonavos  vaikų l/d „Saulutė“ Edukacinė pažintinė pamoka  
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13. Jonavos  vaikų l/d „Pakalnutė“ Edukacinė pažintinė pamoka 

14. Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras Sporto renginiai 

9. 2018 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: 

9. 1. įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: 

9.1.1 rodiklis 2.3.1. Mokymasis; 

9.2. įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: 

9.2.1. rodiklis 2.4.1. Vertinimas ugdymui; 

9.3. informacija apie tobulintas veiklas 2018 m.: 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

1. 2018 m. buvo pasirinkta tobulintina veikla 2.4.1. Padaryti pakeitimai „Mokinio individualios 

pažangos ir pasiekimų vertinimo, stebėjimo bei kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos apraše“. 

Kuriamas vieningas mokinio individualios pažangos fiksavimo modelis, tariamasi dėl 

mokinio individualios pažangos stebėjimo instrumentų (sukurta darbo grupė, mokytojų 

metodinės tarybos posėdžių metu vyko diskusijos, teikti pasiūlymai).   

10. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai:        

10.1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos 2018-07-11 

planinis patikrinimas. Pateiktas rekomendacijų sąrašas. Nurodytos rekomendacijos yra 

įgyvendintos; 

10.2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

jaunimo reikalų koordinatoriaus 2018-04-25 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

standartizuoto 4 klasių mokinių matematikos testo vykdymas. Pažeidimų nenustatyta; 

10.3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

specialistų 2018-06-26 konsultacinis vizitas dėl Mokyklos dokumentų rengimo, archyvavimo ir 

saugojimo. Pateiktos rekomendacijos. 

11. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos veiklą (pagal Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką): 

11.1. rezultatai:  

11.1.1. sistemingai 2018 m.  Mokyklos  interneto svetainėje, socialinio tinklo Facebook 

Mokyklos paskyroje, informaciniuose stenduose, rajono  dienraščio „Naujienos“ straipsniuose, 

regioninės televizijos „AVVA“ laidose buvo teikta informacija reprezentuojanti mokyklą ir 

informuojanti visuomenę apie organizuojamas veiklas ir pasiekimus;  

11.1.2. 2018 m. Mokykloje tikslingai organizuota ugdomoji veikla, laiku parengti įstaigos 

veiklą reglamentuojantys dokumentai (2018–2019 m. m. ugdymo plano daliniai pakeitimai, 2018 

m. metinis veiklos planas, 2018 m. Mokyklos nuostatai), vykdyti bendri ir klasių tėvų susirinkimai, 

atvirų durų dienos, tirti ir analizuoti veiklos rezultatai, mokinių mokymosi pasiekimai (pusmečių ir 

mokslo metų pabaigoje), Nacionalinio mokinių  pasiekimų patikrinimo rezultatai;  

11.1.3. 2018 m. mokiniams teikta  profesionali pedagoginė, socialinė, informacinė, 

psichologinė pagalba. Sėkmingai  vykdytos priemonės užtikrinančios bendruomenės narių saugumą 

ir žalingų įpročių prevenciją: organizuotos akcijos: „Savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena 

„Raktas“, „Pirmokai laukiami mokykloje“. Mokiniams  vyko paskaitos/diskusijos  žalingų įpročių 

prevencijos temomis, organizuoti  užsiėmimai pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas, 

psichologo individualios konsultacijos;  

11.1.4. inicijuota ir suburta  komanda  Jonavos Panerio pradinės Mokyklos nuostatams  

parengti; 

11.1.5. inicijuoti  ir suorganizuoti seminarai  Mokyklos pedagogams: „Kaip išmokyti visą 

klasę po vieną“ į mokinį orientuota ugdymo technologija“, „Eduka naujovės ir galimybės“; 

11.2. ugdymas(is) ir mokinių patirtys:  

11.2.1. gerinant šiuolaikinės pamokos vadybą inicijuota ir suburta komanda „Mokinio  

individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, stebėjimo bei kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos 

aprašo“ pakeitimams parengti;  

11.2.2. iniciuota, kad būtų pristatytos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

formos, būdai ir rekomendacijos mokytojų  metodinės tarybos posėdžiuose,  numatyti tolimesni 

žingsniai mokinių  mokymosi sėkmei ir pasiekimams gerinti;  
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11.2.3. nuolat organizuoti mokinių, mokytojų „Sėkmės rytmečiai“, kurių metu mokiniai ir 

mokytojai skatinami bei pagerbiami  už puikius mokymosi, veiklos ir  kitus mokyklą garsinančius, 

pasiekimus;  

11.2.4. inicijuota, kad kiekvienas mokytojas fiksuotų ir analizuotų kiekvieno mokinio daromą 

pažangą, aptartų pasiekimus individualiai ir numatytų uždavinius ateičiai, kad būtų tenkinami 

mokinių poreikiai, užtikrinamas visuminis asmenybės ugdymas, aukšta ugdymo kokybė; 

11.3. ugdymo (si) aplinkos: 

11.3.1. dėl mokymo ir mokymosi proceso sėkmingumo, sukurtos mokymosi aplinkos, kurios  

atitiktų  mokinių poreikius;  

11.3.2. sukurtas saugus bendruomenės mikroklimatas, saugi mokinių ir darbuotojų  emocinė, 

socialinė, intelektualinė aplinka;   

11.3.3. atnaujintos  mokyklos vidaus ir lauko aplinkos erdvės;  

11.4. lyderystė ir vadyba: 

11.4.1. Mokyklos bendruomenė skatinama  susitelkti kūrybiškai, išskirtinei veiklai ir stengtis 

dėl mokyklos sėkmės; 

11.4.2. Mokyklos bendruomenė skatinama bendrai planuoti ir dalyvauti priimant sprendimus, 

mokytis vieniems iš kitų ir dirbti komandoje. 

12.  Mokyklos problemos (pagal prioritetą):  

12. 1. Mokyklos erdvių panaudojimo atnaujinimas pagal paskirtį. Problemos sprendimas:  

12.1.1.  iš gautų 2 proc. paramos lėšų atnaujinti sporto aikštyną įrengiant treniruoklius; 

12.1.2. klasių kabinetų grindų dangos atnaujinimo darbai. Darbams atlikti skirtos Jonavos 

rajono savivaldybės biudžeto lėšos.   

                             

______________________________ 

 

SUDERINTA                                                                      

Jonavos Panerio pradinės  

mokyklos tarybos 2019 m. gegužės 29 d. 

protokolo Nr.V8- 149 protokoliniu nutarimu Nr.1. 

 
          


