ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) 2018
metų veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
švietimo stebėsenos rodiklius, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo,
nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo bei Skyriaus duomenimis.
2018–2019 m. m. Savivaldybėje veikė 35 biudžetinės švietimo įstaigos: iš jų 9 lopšeliaidarželiai, 22 bendrojo ugdymo įstaigos (6 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 12 pagrindinių mokyklų,
4 gimnazijos), 3 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos (Kuršėnų meno mokykla, Kuršėnų sporto
mokykla, Kuršėnų kūrybos namai), 1 švietimo pagalbos įstaiga – Švietimo pagalbos tarnyba.
Buhalterinės apskaitos organizavimo ir ūkines-technines paslaugas švietimo įstaigoms teikia
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo paslaugų centras.
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) 1–12 klasėse 2018-09-01
duomenimis mokėsi 3 360 mokinių (122 mokiniais arba 3,5% mažiau nei 2017-09-01). Mokinių
skaičiaus mažėjimą lėmė neigiamas gyventojų migracijos rodiklis Savivaldybėje, geografinė
Savivaldybės padėtis (arti Šiaulių miesto mokymo įstaigos) ir kitos priežastys.
Savivaldybėje sudarytos sąlygos gyventojams tęsti mokymąsi ir įgyti išsilavinimą. Suaugusiųjų
mokymas vykdomas Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje (pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio
ugdymo programos I ir II dalį) ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje (pagal suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas). 2018–2019 m. m. mokosi 9
suaugusieji.
2018-09-01 duomenimis Savivaldybės BUM mokėsi 354 specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys mokiniai t. y. 10,8% visų BUM besimokančių mokinių (2017-09-01 duomenimis 10%).
Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sudarytos sąlygos
ugdytis, atsižvelgiant į jų poreikius ir galias, dalinės integracijos forma specialiosiose, lavinamosiose
bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse, veikiančiose Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame
centre 2018-09-01 duomenimis mokomi ir lavinami 29 mokiniai iš įvairių Savivaldybės vietovių.
1 pav. Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus pokytis 2010–2018 metais
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Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas devyniuose lopšeliuosedarželiuose ir septyniolikoje BUM 2018-09-01 duomenimis ugdėsi 1308 vaikai (46-iais daugiau nei
2017-09-01). Tęsiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo plėtrą, 2018 m. vienoje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, Šilėnų mokykloje, prailgintas darbo laikas nuo 4
val. iki 10,5 val. trukmės, Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre, viena ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mišri grupė perkelta į mokyklą iš nuomojamo pastato bei įsteigtos 4 naujos
grupės: Aukštelkės, Bazilionų mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Drąsučių bei Šakynos
mokyklose. Šiose grupėse ugdoma 80 vaikų.
Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lopšeliuose-darželiuose ugdyti 322
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vaikai (36 % visų pagal šias programas ugdomų vaikų), turintys specialiųjų ugdymo poreikių: 252
vaikai turintys nedidelius specialiuosius ugdymo poreikius, 52 – vidutinius ir 18 – didelius. Kuršėnų
lopšelyje-darželyje ‚Eglutė“ veikia 2 specialiosios grupės vaikams, turintiems sveikatos problemų.
Šiose grupėse ugdoma 14 vaikų.
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2 pav. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus
pokytis 2010–2018 metais
Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe dėl ugdymo paslaugų
teikimo, 2018-09-01 duomenimis 6 Savivaldybės vaikai buvo ugdomi Šiaulių miesto specialiosiose
įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 5 vaikai, apmokant jų ugdymo paslaugas. Šiaulių
miesto privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo ugdomi 34 vaikai. Savivaldybė už vieno
vaiko ugdymą ir priežiūrą skiria kiekvieną mėnesį 70 Eur mokesčio kompensaciją.
Visos Savivaldybės BUM dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Atliktas 2
ir 6 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir matematikos, 4 klasių mokinių – skaitymo, rašymo,
matematikos, pasaulio pažinimo, 8 klasių mokinių – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos ir
socialinių mokslų žinių patikrinimas. BUM gavo grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių
mokymosi lygį ir rezultatus.
Dešimtose klasėse 2017–2018 m. m. pabaigoje mokėsi 307 mokiniai. Pagrindinį išsilavinimą
įgijo 296 mokiniai, t. y. 97% visų dešimtokų (šalyje 95%). Tolimesnė dešimtokų veikla: 159 (52%)
tęsė mokymąsi Savivaldybės gimnazijose; 50 (16%) – Šiaulių ir kitų savivaldybių gimnazijose; 87
(28%) – profesinėse mokyklose; nesimokė ir nedirbo 11 (3%); dirbo Lietuvoje 1 (0,3%); dirbo
užsienyje 2 (0,7%).
2017–2018 m. m. 173 abiturientai laikė vienuolikos mokomųjų dalykų 656 valstybinius
brandos egzaminus (toliau – VBE). Vienas kandidatas vidutiniškai laikė 3,8 VBE (šalyje – 2,91).
Abiturientai išlaikė 606 VBE (92%), iš jų 86–100 balų įvertinti 9% VBE. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos 5 mokiniai gavo šimto balų įvertinimus. Brandos atestatai įteikti 170 abiturientų, t. y.
98,3% visų abiturientų (šalyje 96%). Tolimesnė abiturientų veikla: 102 (59,4%) mokėsi
universitetuose ir kolegijose, 17 (9,7%) – profesinio mokymo įstaigose, 11 (6,3%) dirbo Lietuvoje,
29 (16,7%) dirbo užsienyje, 11 (6,3%) atliko savanorišką karo tarnybą, 3 (1,6%) nesimokė ir nedirbo.
Užtikrinant, kuo įvairesnę neformaliojo vaikų švietimo veiklą, Savivaldybės trijose
neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose įgyvendinamos 26 programos, jas
lankė 917 mokinių: 388 (44-ais daugiau nei 2017 m.) – Kuršėnų meno mokykloje, 382 (2-ais daugiau
nei 2017m.) – Kuršėnų sporto mokykloje, 265 (22-ais daugiau nei 2017 m.) – Kuršėnų kūrybos
namuose.
Vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka, 2018 m. 25
teikėjai Savivaldybės mokiniams įgyvendino 34 programas. Sausio–gegužės mėnesiais vykdytose
veiklose vidutiniškai dalyvavo 819 mokiniai, spalio–gruodžio mėnesiais – 801 (2017 m. – 1 084
mokiniai). Neformaliojo vaikų švietimo finansavimui panaudota 113 090 Eur (2017 m. – 90 500 Eur).
2019 m. neformaliojo vaikų švietimo veiklos tęsiamos ir planuojama iš Europos Sąjungos fondų gauti
iki 120 112 Eur, kas užtikrintų 10 mėnesių apie 1 000 vaikų veiklą būreliuose.
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2018-10-01 duomenimis Savivaldybės BUM pagrindinėje darbovietėje (neskaičiuojant
ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei esančių vaiko auginimo atostogose) dirbo 433 pedagoginiai
darbuotojai. Iš jų 10 pedagogų yra įgiję mokytojo eksperto, 176 – mokytojo metodininko, 180 –
vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Didžiausia dalis pedagogų (94 pedagogai) yra 55–59
metų (šalyje – 50–54 m.) amžiaus, tai sudaro 21,7% visų Savivaldybės BUM pedagogų. Tik 8 (1,8%)
pedagoginiai darbuotojai yra iki 30 metų amžiaus. Per paskutinius tris metus pedagoginio personalo
pasiskirstymas pagal amžių išlieka apytiksliai toks pat, išskyrus tai, kad padaugėjo 55–64 m. amžiaus
pedagoginių darbuotojų.

3 pav. BUM pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių
2018-10-01 duomenimis, Savivaldybės švietimo įstaigoms vadovavo 55 vadovai, iš jų 27
direktoriai, 28 direktorių pavaduotojai ugdymui. Skaičiuojant įstaigų vadovų amžių, nustatyta, kad
daugiausiai direktorių yra 60–64 metų amžiaus – 6, o direktorių pavaduotojų yra daugiausiai 45–49
metų – 5.
2018 m. birželio mėnesį gabiausiems savivaldybės mokiniams, mokinių tėvams ir jų
mokytojams pagerbti organizuota šventė, kurioje apdovanoti 313 mokinių ir ugdytinių bei 169
pedagogai, garsinę Savivaldybę Lietuvos dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose bei
sportinėse varžybose.
Minint Tarptautinę mokytojo dieną, pagerbti mokyklų bendruomenių pristatyti geriausi
mokytojai. Vitai Šventickienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojai metodininkei, suteiktas Savivaldybės 2018 metų mokytojos vardas.
Švietimo ir sporto skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, parengė 82 Savivaldybės
tarybos sprendimų projektus. Reikia pažymėti, kad nuo 2015 iki 2018 metų negautas nei vienas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo teikimas dėl laiku neparengtų Savivaldybės tarybos
sprendimų.
Švietimo ir sporto skyriui glaudžiai bendradarbiaujant su Švietimo pagalbos tarnyba
organizuoti 203 kvalifikacijos tobulinimo bei gerosios patirties renginiai, kuriuose dalyvavo 4372
klausytojai. Veiklą vykdė Trečiojo amžiaus universitetas, kuriame mokosi 68 nuolatiniai lankytojai.
Aktyvi veikla vyksta organizuojant mobilų darbą su jaunimu Gruzdžiuose, Gilvyčių, Varputėnų,
Šakynos ir Žarėnų kaimuose.
Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyrius 2018 metais tęsė projektą „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ bei pateikė paraišką dalyvauti
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Lyderių laikas 3“. Projekte „LECTIO
DE VIA / Skaitymo kelias“, dalyvauja 5 Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, projekto
įgyvendinimui gautas 107 534,61 Eur finansavimas.
Projekto „Lyderių laikas 3“ rėmuose Šiaulių rajono savivaldybės kūrybinė komanda rengia
projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“, kurio tikslas – praktinės (tiriamosios) ugdymo(si) veiklos
aktyvinimas gamtamoksliniame ugdyme. Projekte dalyvauja 13 Savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla.
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Vaikų vasaros poilsiui organizuoti Savivaldybė skyrė 8 000 Eur. Organizuotos 6 vaikų
vasaros poilsio stovyklos. Jose turiningai vasarą praleido140 vaikų, iš jų 78 iš socialiai remtinų šeimų.
Savivaldybės BUM turi 24 mokyklinius (geltonuosius) autobusus, kuriais pavežami 605
mokiniai. 436 mokiniai į mokyklas atvyksta vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, o 108
mokiniai pavežami į mokyklas privačiu transportu. Pagal Savivaldybės pateiktą paraišką 2018 m.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, skyrė 3 mokyklinius autobusus Kuršėnų Stasio
Anglickio mokyklai, Kužių gimnazija ir Šakynos mokyklas. 1 mokyklinis (geltonasis) autobusas
įsigytas Savivaldybės lėšomis skirtas Šilėnų mokyklai.
Mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio
reikmenims įsigyti. 2018 m. Savivaldybės švietimo įstaigose nemokamai maitinti 1 278 mokinių ir
priešmokyklinio ugdymo programos vaikų (36,1%). Visos Savivaldybės ugdymo įstaigos dalyvauja
ES paramos programose „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų
ugdymo įstaigose“. Septyniolikoje BUM veikė valgyklos, į šešias mokyklas, neturinčias valgyklų,
organizuotas maisto atvežimas termosuose. Visoms išlaidoms, susijusioms su švietimo įstaigų
valgyklų veikla, lėšos skirtos iš Savivaldybės biudžeto.
Vykdant pedagoginių darbuotojų optimizavimą, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikta
Savivaldybės paraiška patenkinta ir gauta dalinė 81 438 Eur kompensacija pedagogų išeitinėms
išmokoms.
Švietimo ir sporto veiklos programai skirta 15 908 869 Eur (2017 m. – 15 308 771 Eur), tai
sudarė 38,3% Savivaldybės biudžeto išlaidų (2017 m. – 42,7%).
2018 m. Švietimo ir sporto veiklos programoje valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
(7 917 155 Eur) sudarė 49,8 procentinę dalį (2017 m. – 51,2 %), Savivaldybės biudžeto lėšų dalis
(7 235 750 Eur) – 45,5% (2017 m. 43,4%), įstaigų pajamos (656 042 Eur) – 4,1% (2017 m. – 4,2%),
neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšų dalis (99 922 Eur) – 0,6% (2017 m. – 0,6%).
4,1% 0,6%
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Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
Savivaldybės biudžeto lėšos
Įstaigų pajamos
Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

4 pav. 2018 m. Švietimo ir sporto veiklos programos finansavimo šaltiniai
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šalies mokyklose įvestas etatinis mokytojų, dirbančių pagal bendrojo
ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) švietimo programas, apmokėjimo modelis, keitėsi mokyklų finansavimo tvarka. Iš
specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti mokykloms tiesiogiai skiriamos lėšos
ugdymo planui įgyvendinti, o kitas lėšas Savivaldybė paskirsto vadovaudamasi mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei savo nustatyta tvarka. 2018 m.
trūkstant specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, Savivaldybė
papildomai skyrė 46 933 Eur.
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Sporto klubų, asociacijų ir švietimo įstaigų Kūno kultūros ir sporto projektams finansuoti
Savivaldybė skyrė 26 800 Eur. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų
finansavimui Savivaldybė prisidėjo 25 procentine dalimi, t. y. 520 Eur. Trims sporto klubams,
reprezentuojantiems Šiaulių rajoną, buvo skirta 8 500 Eur dalyvavimui Pasaulio, Europos
čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose. Pasaulio ir Europos čempionatuose įvairiose amžiaus
grupėse nugalėtojais ir prizininkais tapo 22 sportininkai
Savivaldybėje plėtojamos 23 sporto šakos, iš jų populiariausios: graikų-romėnų imtynės,
krepšinis, lengvoji atletika, jėgos sporto šakos. 2018 metų geriausių Savivaldybės sportininkų
rinkimuose išrinkti ir apdovanoti olimpinių ir neolimpinių sporto šakų geriausi sportininkų
dešimtukai, trys geriausios komandos, geriausias neįgalusis sportininkas, geriausias sporto renginys,
už viso gyvenimo nuopelnus Savivaldybės sportui nominuotas Edmundas Vitkus.
2019 m. planuojami pagrindiniai darbai:
1. Inicijuoti jungtinės mokyklos modelio diegimą Savivaldybėje;
2. Vykdyti švietimo įstaigų veiklos priežiūrą dėl sistemingos mokymosi pagalbos gerinant
mokinių mokymosi pasiekimus;
3. Organizuoti ir vykdyti valstybinių brandos egzaminų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimus;
4. Koordinuoti naujų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupių steigimą (planuojama
steigti grupes Aukštelkės ir Kuršėnų Pavenčių mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Kairių
pagrindinėje ir Voveriškių mokyklose).
5. Koordinuoti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą ir vykdyti teikėjų veiklos
priežiūrą;
6. Įgyvendinti „Lyderių laikas 3“ projekto Savivaldybės pokyčio projektą „Ugdymas
netradicinėse erdvėse“ bei projektą „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“.
_____________________________

