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1. Bendra informacija
1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, skaičiaus
pokytis per pastaruosius 3 m.):
Metai

Rugsėjo 1 d.

Mokinių skaičiaus
pokytis

Viso

1-4 kl.
mokiniai

Ikimokyklinių gr.
ugdytiniai

2014 m.

83

25

58

-6

2015 m.

88

20

68

+5

2016 m.

76

16

60

-12

1.2. Darbuotojai:
1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 17.
1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija:
mokyklos direktorius – III vadybinė kategorija, 1 etatas.
direktoriaus pavaduotojas ugdymui – III vadybinė kategorija, 0,5 etato.
1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. duomenimis:
Pagrindinė darbovietė
Nepagrindinė darbovietė
Iš viso
8
1
9
1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius ir
pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos:
Kvalifikaciniai reikalavimai,
kvalifikacinės kategorijos
Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį
koleginį, aukštesnįjį išsilavinimą
Turi pedagogo kvalifikaciją
Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities)
kvalifikaciją
Ekspertai
Metodininkai
Vyresnieji mokytojai
Mokytojai

Skaičius
9
9
1
7
1

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 6,25.
1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2017 m. (parašyta programų,
gautas finansavimas (Eur) ar kitokia parama): 1.4. Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas:
Eil.
Nr.

Reikmės

Gauta
sausio 1 d.
2

Patikslintas
planas

Panaudota gruodžio
31 d.

1.
Iš viso MK lėšų
1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms
1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai
tobulinti
1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam
orientavimui
1.4. IKT diegti ir naudoti
2.
Vienam mokiniui tenka MK lėšų

91600
1600
600

100500
2300
200

Eur.
100500
2268,44
176,70

Proc.
100
98,63
96,47

100

100

64

64

500
1205.26

300
1322,37

271,56

90,85

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas:
Eil.
Nr.

Reikmės

1.
Iš viso SB lėšų
1.1. Iš jų darbo užmokesčiui

Gauta
sausio 1 d.

Patikslintas
planas

74700
55900

74800
51200

Panaudota gruodžio
31 d.
Eur.
Proc.
74800
100
51221,67 100,04

1.6. Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba
kitokia parama iš kitų šaltinių:
Eil.
Nr.
1.

Kiti šaltiniai

Finansinės arba
kitokios paramos
išraiška
326,39

2 proc. parama

Kam ir kaip finansinė
arba kitokia parama
buvo panaudota
Kaupiama patalpų
remontui

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.
I tikslas: bendruomeniškumas įstaigoje.

1 uždavinys: skatinti iniciatyvas stiprinančias tėvų vaidmenį mokykloje. Tėvams,
globėjams sudaryta galimybė dalyvauti planuojamuose renginiuose, apie kuriuos skelbiama tėvų
informacinėse lentose, internetinėje svetainėje. Vyksta ekskursijos į tėvų, senelių darbovietes (Alkos
muziejų, teniso kortus, sporto klubą). Uždavinys

iš dalies įgyvendintas (Trūksta tėvelių

iniciatyvumo).
2 uždavinys: telkti mokyklos- darželio bendruomenę produktyviam bendradarbiavimui
su socialiniais partneriais. Mokykla- darželis bendrauja ir bendradarbiauja su Telšių r. ir miesto
darželiais, Telšių visuomenės sveikatos biuru, Viešvėnų seniūnija, Rainių kaimo bendruomene.
Organizuojamos šventės, talkos. Pedagogės rengia trumpalaikius projektus saugios gyvensenos
temomis (organizuojamos ekskursijos prie vandens telkinių, į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, vyksta
susitikimai su policijos pareigūnais). Uždavinys įgyvendintas.
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II tikslas: ugdyti vaikų visuminę sveikos gyvensenos sampratą, skatinti rinktis sveiką
gyvenimo būdą.
1 uždavinys: formuoti sveikos mitybos ir gyvensenos įpročius, judėjimo svarbos sveikam
vaikui suvokimą ir įpročius. Vaikų fizinis aktyvumas skatinamas plėtojant ir neformaliojo vaikų
švietimo ugdymo paslaugas – įstaigoje veikia šiuolaikinio šokio, krepšinio būreliai. Rainių mokykladarželis puoselėja sveikos, pagal galimybes subalansuotos ir vaikų amžių bei poreikius atitinkančios
mitybos tradicijas. Atsižvelgiama į vaikų sveikatos būklę, bei tėvų (globėjų) pageidavimus.
Mokykloje- darželyje aktyviai dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Uždavinys
įgyvendintas.
2 uždavinys: integruoti sveikos gyvensenos sritį į ugdymo programą.
Mokykloje-darželyje vaikų sveikatinimas vyksta šiomis kryptimis: sveikos aplinkos kūrimas;
gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas; asmens higienos įgūdžių ir saugios gyvensenos ugdymas;
grūdinimas ir fizinio aktyvumo optimizavimas; ankstyvoji žalingų įpročių prevencija; sveikos
mitybos pradmenų formavimas. Mokykla- darželis dalyvauja Sveikatiados veikloje, nuolat teikia
ataskaitas apie praėjusias veiklas ir jų sėkmes/nesėkmes. Uždavinys įgyvendintas.
3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų
apibendrinimas ir įvykdytos priemonės).
1.

Planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas. Telšių APGV VPPS. 2016-04-05.

Pažeidimų nenustatyta.
2.

Planinis civilinės saugos būklės patikrinimas. Telšių r. savivaldybės administracijos

Civilinės saugos specialistė A. Mockevičienė. 2016-05-27. Pažeidimų nenustatyta, pateikta
patikrinimo išvada.
3. Periodinė kontrolė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių
departamentas. 2016-06-06. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Parašytas patikrinimo aktas.
Patikrinimo akto Nr. PA.8-64 (25.15.1. 8.12) išvadoje nustatyti Telšių r. Rainių mokyklos- darželio
veiklos pažeidimai pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos LR Sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, 12.1 ir 45 punktus. Iki 2016 m. liepos 7 d.
nustatyti pažeidimai pašalinti. Rainių mokyklos- darželio teritorijoje esančios svertinės sūpynės yra
saugios. Papildomai pritaisytos rankenos vaikams, kad jomis naudojantis būtų išvengta kritimo,
sužalojimų. “Rainiukų” grupės patalpose įrengtos pertvaros tarp unitazų.
4. Grįžtamoji kontrolė. NVSC prie SAM. 2016-07-11. Parašytas patikrinimo aktas.
4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių)
Dėl nepakankamo vaikų skaičiaus suformuotos jungtinės klasės. Jei mokinių skaičiaus
vidurkis atitiktų Mokinio/klasės krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje nustatytą
4

mokinių skaičiaus vidurkį ar jį viršytų, mokykla galėtų

skirti daugiau valandų neformaliajam

švietimui, švietimo pagalbai teikti, taikyti aukštesnius pedagogų atlyginimo koeficientus ir t.t.
Įstaigos išlaidų sąmata maksimaliai neužtikrina efektyvaus ir rezultatyvaus įstaigos vystymo.
Reikalingas įstaigos lauko sienų apšiltinimas, nauja tvora.
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