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                                                                                                        PRITARTA 
Ukmergės rajono savivaldybės  

 tarybos  2019 m. kovo     d. 

 sprendimu Nr.  

 

UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

1. Direktorius – Regina Razmienė, mokyklai vadovauja 15 metų.  

2. Įstaigos vidaus administravimas. 

Mokyklos veiklai vadovaujama ir administruojama vadovaujantis mokyklos 

nuostatais, direktoriaus pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, strateginiu planu, metiniu 

veiklos planu, ugdymo planu ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Mokyklos 

strateginiai tikslai – ugdymo proceso kokybės  gerinimas, mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių bendradarbiavimo ryšių plėtojimas  - sėkmingai įgyvendinami. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatai parodė, kad pamokų kokybė atitinka mokinių ir tėvų lūkesčius. Pamokos 

šiuolaikiškos, įdomios. Tačiau silpnosios veiklos sritys  yra diferencijavimas, individualizavimas ir 

suasmeninimas, mokinių poreikių pažinimas ir integracija. Mokiniai norėtų, kad daugiau dėmesio 

būtų skiriama bandymams, tyrinėjimams, eksperimentams. Todėl  sudarant mokyklos strateginį 

planą 2019 – 2021 metams, darbo grupė didelį dėmesį skyrė būtent šioms sritims tobulinti.  

 Pagrindinės veiklos kryptys 2018 metais: ugdymo kokybės tobulinimas pagal mokinių 

gebėjimus, sudarant sąlygas visapusiškam asmenybės augimui, saugių, šiuolaikiškų ir estetiškų, 

įgalinančių mokytis ir ilsėtis, aplinkų kūrimas, mokyklos kultūros formavimas ir prevencinės 

veiklos stiprinimas. 

3. Iniciatyvos ir dalyvavimas projektuose. 

Mokykla dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, pritraukdama europines 

lėšas. Mokykla dalyvavauja tarptautiniame švietimo projekte „Mokymasis būti“. Tai dviejų metų 

projektas, įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+. Programoje dalyvauja 10 

eksperimentinių respublikos mokyklų. Nauda mokyklai: mokytojų ir administracijos kvalifikacijos 

tobulinimas; stiprinamos nuoseklios SE ugdymo praktikos veikloje; galimybė pagerinti mokyklos 

psichologinę aplinką ir sustiprinti bendruomenę.  

Mokykla dalyvauja ir dviejuose „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekte 

„Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“ Užupio pagrindinė mokykla yra kaip 

konsultuojanti mokykla, o projekte „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant 

pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“ mokykla dalyvauja 

kaip partnerė. Projekto lėšomis įrengtas informacinių technologijų kabinetas pradinukams, pradinių 

klasių ir informacinių technologijų mokytojai bei administracija turėjo galimybę tobulinti savo 

kvalifikaciją. 

 2018 metais mokykla dalyvavo ir dviejuose tarptautiniuose Erasmus+ projektuose: 

„News from a greener Europe“ ir „Practice Maces Perfect“. Projektų įgyvendinimui mokykla gavo 

36 975,00 Eur.   

                   Mokykla yra gavusi Europos Sąjungos programos ‚Erasmus +“ dalyvės pažymėjimą. 

Mokykla dalyvauja pilietinėse iniciatyvose ir pilietinėse akcijose. Mokykla gavo 

Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus padėkas už aktyvų dalyvavimą iniciatyvose 

„Atmintis gyva, nes liudija“, „Vardai“, pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“. Mokykla dalyvavo 
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ir veiksmo savaitėje Be patyčių 2018. Ypač gražūs tradiciniai renginiai „Šokam Lietuvai“ ir  

„Nupinkim liaudies dainų pynę Lietuvai“. Juose dalyvauja ne tik mokiniai ir mokytojai, bet visa 

mokyklos bendruomenė, bei kitų mokyklų mokiniai. 

Buvo vykdoma  vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programa.  

4. Vadovo asmeninis tobulėjimas. 
2018 metais kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavau 168 valandas ir patobulinau 

asmeninio veiksmingumo, strateginio švietimo įstaigos valdymo, švietimo įstaigos struktūros, 

procesų, išteklių valdymo, švietimo įstaigos partnerystė ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

Pagilinau mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetenciją ir kt. 

5. Mokykloje atlikti veiklos patikrinimai, jų išvados, rastų trūkumų šalinimas. 

Tikrintas 2017 – 2018 m.m. mokyklos ugdymo planas. Ugdymo planas parengtas pagal Bendrųjų 

ugdymo planų reikalavimus.  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI 

 

6. Trumpas mokyklos pristatymas. 

6.1. Rekvizitai: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla – savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190342150, adresas: Linų g. 4, Ukmergė., LT-20170, 

tel./faksas: (8 340) 64276; el. paštas: mokykla@uzupys.ukmerge.lm.lt,  interneto tinklapis:  

www. mokykla.uzupys.ukmerge.lm.lt.  

6.2. Personalas. 

2018 gruodžio 31 d. mokykloje dirbo 59 darbuotojai, iš jų - 47 pedagoginiai 
darbuotojai. Atsižvelgiant į mokyklos prioritetus, visi pedagoginiai darbuotojai tobulino 
kvalifikaciją.   

 Mokytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 706Eur.  direktoriaus - 1333 Eur, 
direktoriaus pavaduotojo ugdymui -  987 Eur, aptarnaujančio personalo – 400 Eur.  

Mokyklos darbuotojų funkcijos paskirstytos optimaliai, savarankiškoms funkcijoms 
vykdyti asignavimų planas darbo užmokesčiui įvykdytas be įsiskolinimų.  

6.3. Valdomas turtas 

2018 gruodžio 31 d. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos ilgalaikio materialiojo turto likutinė 
vertė – 1 592 812,76 Eur, iš jų: pastatai - 1 426 564,00 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai – 
130 340,46 Eur, mašinos ir įrenginiai  17 397,06 Eur, baldai ir kita biuro įranga- 18 045,39 Eur,  
kitas ilgalaikis materialusis turtas  -  465,85  Eur.    Trumpalaikio turto vertė   -   190 482,09 Eur.  

7. Įstaigos pagrindiniai pasiekimai. 

Pagrindinis 2018 m. pasiekimas - dalyvavimas dviejuose „Erasmus +“ projektuose. 
Užupio pagrindinės mokyklos 2018 metų 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių testuojamų dalykų 

(matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų) NMPP surinktų 

taškų vidurkis (procentais) yra aukštesnis už Ukmergės rajono mokyklų rodiklius ir už respublikos 

mokyklų rezultatų vidurkį.  

 Mokiniai aktyviai dalyvavo konkurse „Olimpis 2018 – Pavasario ir Rudens sesijose“ . 
Gauta: 21 medalis, 245 diplomai ir 50 padėkų. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono olimpiadose ir 
konkursuose. Laimėta 16 pirmų, 24 antros ir 18 trečių vietų. Lyginant su 2017 metais visi  
pasiekimai yra geresni. Miesto sporto žaidynėse Ukmergės miesto pagrindinių mokyklų grupėje 
iškovota antra vieta.  

8. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais  metais. 

                  Mokinių skaičius kinta neženkliai. Pradžioje mokslo metų buvo 380 mok, pabaigoje -

376 mokiniai.     

Mokslo metai Mokinių skaičius Iš jų spec.poreikių 

2015 – 2016 m.m. 380 20 (5,3 %) 

2016 – 2017 m.m. 380 22 (5,8 %) 

mailto:mokykla@uzupys.ukmerge.lm.lt
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2017 – 2018 m.m. 376 23 (6,1 %) 

 

Bendri pasiekimų lygių palyginimai (procentinė išraiška) : 

Mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu procentas sumažėjo. Padaugėjo 

besimokančių patenkinamu ir pagrindiniu lygiu. 1 mokinys nepasiekė patenkinamo lygio. Pernai net 

5 mokiniai nepasiekė patenkinamo lygio. 

 

Mokslo metai Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiekė 

patenkinamo 

lygio 

2015 – 2016 m.m. 20,8 44,6 34,3 0,3 

2016 - 2017 m.m  16,0 42,3 40,4 1,3 

2017 – 2018 m.m. 15,0 42,5 42,2 0,3 

Džiugu , kad visi dešimtokai (10 – ios produktyviojo mokymosi klasės mokiniai) gavo 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

Mokslo metai Mokinių skaičius Gavo Pagrindinio 

išsilavinimo 

pažymėjimą 

Pastabos 

2015 – 2016 m.m. 7 6 1 išbrauktas iš sąrašų, nes 7 

nepatenkinami pažymiai 

2016 – 2017 m.m. 8 8 - 

2017 – 2018 m.m. 5 5 - 

 

Užupio pagrindinės mokyklos 2018 metų 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių testuojamų dalykų 

(matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų) NMPP surinktų 

taškų vidurkis (procentais) yra aukštesnis už Ukmergės rajono mokyklų rodiklius ir už respublikos 

mokyklų vidurkį.  

Mokinių pamokų lankomumas (procentinė išraiška): 

Ketvirtus metus iš eilės, griežčiau vykdant Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir 

mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašo priemones,  pagerėjo pamokų 

lankomumo rodikliai. Mažėja nepateisintų pamokų skaičius. 28 mokiniai ( 7,5 %) nepraleido nei 

vienos pamokos. 

Mokslo metai Dėl ligos Dėl kitų priežasčių Nepateisintos 

2015 – 2016 m.m. 57,1 34,2 8,7 

2016 – 2017 m.m. 76,2 16,9 6,9 

2017 – 2018 m.m. 76,5 19,4 4,1 

9. Vidaus ir išorės problemos. 
Didelį nerimą ir grėsmę mokinių saugumui kelia nerenovuotas mokyklos stadionas. Stadionui 46 

metai. 

III SKYRIUS 

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

 

2017 m. gautas finansavimas (valstybės ir savivaldybės lėšos) – 703250,00 Eur, iš jų 
darbo užmokesčiui – 456 700,00 Eur, socialinio draudimo įmokos – 140 600,00 Eur, įstaigos 
išlaikymui – 112 300,00 Eur. 

Užupio pagrindinė mokykla projektų vykdymui 2018 metais gavo 360,00 Eur, už 
teikiamas paslaugas – 5 295,21 Eur, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšų – 1 761,70 Eur.  

Detali finansinė ataskaita pateikiama ataskaitos priede (priedas). 
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Direktorius                      Regina Razmienė 
 
 

Ukmergės Užupio pagrindinės    
mokyklos  

2018 metų ataskaitos priedas 

 

 

UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINĖS VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

1. Valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 

1.1. Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas Patvirtinta  2018 

metų sąmata 

(Eur) 

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

(Eur) 

Išlaidos   

Darbo užmokestis 381 000,00 381 000,00 

Socialinio draudimo įmokos 116 800,00 116 796,00 

Prekių ir paslaugų naudojimas 9 100,00 9 124,00 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas - - 

Darbdavių socialinė parama 1 000,00 980,00 

Iš viso: 507 900,00 507 900,00 

 

1.2. Speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas Patvirtinta  2018 

metų sąmata 

(Eur) 

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

(Eur) 

Išlaidos   

Darbo užmokestis   

Socialinio draudimo įmokos   

Socialinė parama 18 350,00 18 350,00 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas   

Iš viso: 18 350,00 18 350,00 

 

 

2. Savivaldybės  biudžeto lėšos:  

Sąmatos straipsnio pavadinimas Patvirtinta  2018 

metų sąmata 

(Eur) 

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

(Eur) 

Darbo užmokestis 74 400,00 74 401,00 

Socialinio draudimo įmokos 23 800,00 23 757,00 

Prekių ir paslaugų naudojimas 72 900,00 72 995,00 

Subsidijos gamybai 5 400,00 5 352,00 

Darbdavių socialinė parama 300,00 318,00 

Socialinė parama 200,00 177,00 

Iš viso: 177 000,00 177 000,00 

 

3.  Gautos pajamos už teikiamas paslaugas – 5 295,21 Eur. Iš jų: 
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3.1. už ilgalaikio materialiojo turto nuomą –   3 606,88 Eur; 

3.2. už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose –    1 688,33 Eur. 

 

4. Išlaidos: 

Sąmatos straipsnio pavadinimas Patvirtinta  2018 

metų sąmata 

(Eur) 

Panaudota pagal 

patikslintą sąmatą 

(Eur) 

Išlaidos   

Darbo užmokestis   1 300,00   1 300,00 

Socialinio draudimo įmokos   400,00   400,00 

Prekių ir paslaugų naudojimas 600,00 601,00 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas 2 700,00 2 699,00 

Iš viso: 5 000,00 5 000,00 

           

5. Projektų  lėšos: 

Projekto pavadinimas Gauta (Eur) Panaudota (Eur) 

Stovykla „ Augu sveikas ir laimingas“      360,00     360,00 

ES proj. Erasmus+ likutis metų per. 15 899,01 - 14 362,87 

Iš viso: 360,00 14 722,87 

 

6. Fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšos: 

Paramos pavadinimas  Gauta 

(Eur) 

Panaudota 

(Eur) 

2 proc. pajamų mokesčio paramai 1 761,70 2 918,47 

Iš viso: 1 761,70 2 918,47 

7. Tiekėjams mokėtinos sumos 2018-12-31 – 7 602,74 Eur. 

8. Gautinos sumos 2018-12-31 –  873,25 Eur. 

 

_______________________________ 


