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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL LINKUVOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TLINKUVOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Linkuvos specialioji mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290985820.
Mokykla įsteigta 1990 m. rugs÷jo 1 d. Tai pagrindin÷s mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto
sutrikimą turintiems mokiniams.
Mokyklos adresas: Gimnazijos g. 30, Linkuva, Pakruojo r. sav., tel. (8 421) 60 256, el. paštas
linkuvosspecialiojimokykla@gmail.com, interneto svetain÷ www.linkuvosspecmokykla.lt, mokyklos
bendrabučio adresas: Vaškų g. 7a, Linkuva, Pakruojo r. sav., tel. (8 421) 64 213. Mokyklos vadovai –
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Rima Juozapaitien÷,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Bazarien÷, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Audron÷
Sabaliauskien÷.
Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pagrindin÷s funkcijos - vadovauti mokyklos
strateginio plano, veiklos planų rengimui, formuoti švietimo politiką, telkti bendruomenę jos
įgyvendinimui, puosel÷ti organizacijos kultūrą, rūpintis darbo tvarka, sauga, palankaus mikroklimato
kūrimu, vadovauti personalo politikai, steb÷ti, analizuoti, vertinti mokyklos veiklą, rezultatus, inicijuoti
įsivertinimą, pl÷toti bendradarbiavimą su t÷vais, rūpintis mokyklos ryšiais, atstovauti mokyklai kitose
institucijose, vykdyti kitas LR norminių aktų priskirtas funkcijas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja mokyklos ugdymo procesą, jį planuoja, stebi
ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius ir su jais supažindina mokyklos bendruomenę.
Organizuoja ir prižiūri tiesiogiai pavaldaus personalo: mokytojų, aukl÷tojų, mokytojo pad÷j÷jo,
mokytojo (aukl÷tojo) pad÷j÷jo, bibliotekininko, naktinių auklių, dietisto darbą.
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams kontroliuoja ir užtikrina, kad mokyklos visi
objektai, transporto ūkis ir kitas materialinis turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir naudojamas, kad
mokyklos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas mokyklos veiklos sutrikimų. Organizuoja
mokyklos aptarnaujančio personalo darbą.
Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodin÷
taryba ir Darbo taryba.
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Atsižvelgiant į gydytojų konsultacin÷s komisijos išvadą nuo 2019 m. rugs÷jo 1 d. 6
specialiosios klas÷s mokiniui skirtas mokymas namuose.
Mokyklos bendrabutyje 2018 m. ir 2019 m. rugs÷jo 1 d. duomenimis gyveno 39 mokiniai.
Darbuotojai
2018 m. rugs÷jo 1 d.
2019 m. rugs÷jo 1 d.
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Mokytojai ir jų darbo krūvis (mokslo metų pradžioje)
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Pastaba: pamokų turi direktor÷, socialin÷ pedagog÷ ir aukl÷toja.
Švietimo pagalbos specialistai (mokslo metų pradžioje)
Etatų sk.
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II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT STRATEGINIO PLANO IR 2019 M.
VEIKLOS PLANO NUOSTATAS
Mokykloje ugdymas organizuojamas remiantis kiekvieno mokinio prigimtin÷mis galiomis,
mokytojo ir mokinio bendradarbiavimu. Bendrieji ugdymo planai nustato pagrindinius reikalavimus
ugdymo turinio formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. Mokyklai
suteikta galimyb÷ formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą. Rengiami
dalykų teminiai planai, užtikrinamas individualių programų įgyvendinimas, vykdoma priežiūra.
Pedagogin÷s veiklos steb÷jimas nukreiptas į savianalizę, skatinamas pedagogų sutelktumas, dalykinis
bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant kiekvieno mokinio asmenin÷s s÷km÷s. Ugdymo tikslu tampa
ne žinios, o geb÷jimas įgytas žinias taikyti savarankiškame gyvenime.
Mokykloje organizuojama popamokin÷ veikla nukreipta savarankiškumo, savitvarkos,
socialinių įgūdžių ugdymui, pamokose įgytų žinių, mok÷jimų įtvirtinimui. Aukl÷tojų veikla planuojama
ir atspindi bendrą mokyklos tikslą ir uždavinius. Svarbiausias d÷mesys skiriamas ugdytinių pažinimui,
jų saugumui ir prevencinei veiklai. Aukl÷tojai organizuoja mokinių veiklą, atitinkančią jų pom÷gius ir
įgimtas galimybes, stebi ir fiksuoja brandos pokyčius, kas pusmetį rengia grup÷s ugdomojo darbo
savianalizę.

Klasių vadovai ir grupių aukl÷tojai veiklos planus rengia metams. Kasmet rengiamas
ilgalaikis projektas ,,Bendraukime ir bendradarbiaukime“, skirtas mokinių laisvalaikiui ir popamokinei
veiklai paįvairinti. Įgyvendinant šį projektą suorganizuotos 46 įvairios veiklos.
Surengtos dvi respublikin÷s specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių menin÷s
kūrybos darbų parodos: ,,Velykinis Margutis“ ir ,,Kal÷dinis atvirukas“. Parodų dalyviai apdovanoti
pad÷kos raštais, o parodoms rengusiems pedagogams išduotos Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo
centro pažymos.
Dalyvaujame ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių geb÷jimų ugdymo programoje
,,Įveikiame kartu“ ir tarptautin÷je emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoje ,,Zipio draugai“.
Mokykloje vykdomas veiklas praturtino Kultūros paso paslaugų renginiai: tai edukaciniai
užsi÷mimai ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s pilys“, ,,Kuriame pasaką“, ,,Odinis knygos skirtukas“
ir spektaklis ,,Emilis iš Lionebergos“.
Įgyvendinant projektą ,,Ateik! Bendrauk, kurk, tobul÷k!“ kartu su Linkuvos miesto
biblioteka, keturi mūsų mokyklos mokiniai lank÷si Panev÷žio l÷lių teatre ir Jaunųjų gamtininkų centre,
rugs÷jo m÷n., 28 mokiniai Linkuvos miesto kultūros centre žiūr÷jo Panev÷žio L÷lių vežimo teatro
spektaklį ,,Lietuviški perdainavimai“, o spalio 1 d. 19 mokinių dalyvavo užbaigiamajame projekto
renginyje Linkuvos miesto bibliotekoje.
Linkuvos kultūros centro projekto ,,Vietovardžiai: tautos istorija ir atmintis“, Rokas
Rusakevičius tapo piešinių konkurso ,,Mano išnykęs kaimas“ laim÷toju.
Pirmą kartą du mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, lietuvių kalbos ir matematikos olimpiadose.
Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir
stiprinimo renginius ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Mokyklos komanda geguž÷s 7 d. dalyvavo
Lietuvos specialiųjų klasių mokinių sporto švent÷je ,,Sportuok linksmai“, mokiniai buvo apdovanoti
medaliais, o mokyklai parvež÷ pad÷kos raštą. Geguž÷s 23 d. mokyklos komanda dalyvavo tarptautiniame
moksleivių sporto ir saviraiškos festivalyje ,,Sveiki, linksmi, kūrybingi“, kuris vyko Žagar÷s poilsio
zonoje, prie Žvelgaičio tvenkinio. Mokiniai tur÷jo galimybę pabendrauti su bendraamžiais iš Latvijos,
parsivež÷ pad÷kas už puikų pasirodymą.
Džiaugiam÷s straipsniais apie mūsų mokyklos veiklą rajonin÷je spaudoje: ,,Tai gražiai
skamb÷jo“, ,,Respublikin÷ paroda – Linkuvos šventov÷je“, ,,Geguž÷ – šeimos m÷nuo: vienas prie kito...“,
,,Sveiki, linksmi, kūrybingi“, ,,Advento skaitiniai Linkuvos miesto bibliotekoje“, ,,Respublikin÷ menin÷s
kūrybos darbų paroda ,,Kal÷dinis atvirukas“ Linkuvoje“.
Mokykloje pravesta daug įdomių tradicinių renginių, suorganizuotos 25 išvykos ir 1
ekskursija. Džiaugiam÷s pad÷kos raštais, gautais iš tarptautinių, respublikinių, rajoninių konkursų,
parodų, projektų.
Visi pedagogai (100 proc.) dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ,,Aktyvaus
klausymosi mokymasis“ ir ,,Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko prad÷ti“, kurie buvo organizuoti mokykloje.
Pedagogai dalinosi patirtimi apie kvalifikacijos metu įgytas žinias metodin÷je taryboje, mokytojų tarybos
pos÷džiuose bei neformaliose grupel÷se. Vykdoma mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
programa. Specialioji pedagog÷ Sonata Burbien÷ buvo atestuota ir jai suteikta vyresniojo specialiojo
pedagogo kvalifikacin÷ kategorija.
Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su mokinių t÷vais ir glob÷jais, siekiant individualios
kiekvieno mokinio mokymosi ir ugdymosi pažangos, stiprinant jo sveikatą, socialumą ir brandą.
Bendradarbiavimas tarp mokyklos ir mokinių t÷vų (glob÷jų, rūpintojų) vyksta mokyklos nustatyta tvarka.
Geguž÷s 16 dieną t÷velius ir glob÷jus pakviet÷me į ketvirtą jau tradicine tapusią Šeimos šventę. Švent÷je
dalyvavo daugiau kaip 60 proc. t÷vų ar glob÷jų.
Į mokyklą pavežami 45 mokiniai: 19 geltonuoju autobusu, 10 mokykliniu transportu, 6
maršrutiniu, 5 kita važiavimo priemone, 5 privačiu transportu.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINöS-FINANSINöS VEIKL0S REZULTATAI
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Pastabos. Iš mokymo l÷šų buvo nupirkti 4 stacionarūs kompiuteriai kompiuterių klasei atnaujinti. Iš
valstyb÷s biudžeto l÷šų aplinkai išlaikyti buvo pakeistos mokyklos lauko durys. Iš spec. l÷šų ir paramos
l÷šų buvo nupirktas naudotas lengvasis tarnybinis automobilis mokinių pav÷ž÷jimui.
Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gauta paramos 2 proc. – 664,28 Eur. Tęsiame
aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojame“ ir per 2019 metus surinkome 145,35 taškus, kurie buvo
perskaičiuoti į eurus, už juos įsigijome literatūros mokinių laisvalaikiui.
2019 m. gruodžio 31 d. mokykla kreditorinių įsiskolinimų tur÷jo už 1485,93 eurų
(įsiskolinimas, lyginant su 2018 m. gruodžio 31 d., sumaž÷jo 1541,77 Eur). Kreditorinis įsiskolinimas
susidar÷ už gruodžio m÷n. komunalinius patarnavimus 1483,44 Eur, už mokinių pav÷ž÷jimą 0,88 Eur, ir
už ryšių bei transporto paslaugas 1,61 Eur. Skolų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45
dienos, mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje netur÷jo. Kreditorinis įsiskolinimas padengtas 2020
metų sausio m÷nesį.
2019 metais mokymo ir tikslinių dotacinių l÷šų iš valstyb÷s biudžeto, savivaldyb÷s biudžeto
l÷šų (mokinių pav÷ž÷jimui ir komunalinių paslaugų apmok÷jimui) gauta ir panaudota asignavimų 100
proc. pagal patvirtintą asignavimų planą, įskaitant patikslinimus.
IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
Šiaulių valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos planinis patikrinimas (patikrinimo aktas
2019 m. geguž÷s 22 d. Nr. 57VMĮP-248) tikrinimo metu, rasta keletas trūkumų, kurie buvo s÷kmingai
pašalinti.
Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Pakruojo skyrius 2019 m. kovo
19 d. atliko žem÷s sklypo (kadastrinis Nr. 6538/0001:16), esančio Mūšos gatv÷je 1 Linkuvos mieste
Pakruojo rajono savivaldyb÷je, naudojimo patikrinimo vietoje, suraš÷ Žem÷s naudojimo patikrinimo aktą
Nr.29ŽN-7-(14.29.73). Patikrinimo metu žem÷s naudojimo tvarkos pažeidimo nenustatyta.
V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI
Mokyklos teritorija didel÷, tvarkinga, gražiai prižiūrima, tačiau n÷ra lauko sporto aikštyno,
mokyklos kieme įrengta tik mokinių žaidimo aikštel÷. Mokyklos ir bendrabučio teritorijos neaptvertos
tvoromis, n÷ra vaizdo steb÷jimo kamerų, tod÷l sunku užtikrinti mokinių saugumą. Mokyklos bendrabutis
yra Vaškų gatv÷je, atstumas tarp pastatų tiesiu keliu per parką ir lauko taku – 500 metrų, einant miestelio
gatv÷mis – 1500 metrų. Atstumas tarp mokyklos ir bendrabučio yra didel÷ problema, nes tą atstumą
mokiniai per dieną turi įveikti kelis kartus. Einant miestelio gatv÷mis pedagogams sunku užtikrinti
mokinių saugumą. Jud÷jimas tiesiu keliu per parką ir lauko taku dr÷gnuoju metų laiku, žiemos m÷nesiais
būna neįmanomas.
Spendžiant mokinių tarpusavio bendravimo ir elgesio problemas dažnai reikalinga
psichologo pagalba.
Prijungus mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatus prie centralizuoto šildymo, išaugo
šildymo paslaugų kaina.
D÷l prastos rajono kaimo kelių būkl÷s daug l÷šų išleidžiame mokyklos geltonojo autobuso
remontui. 2019 m. mokyklos geltonojo autobuso remontui išleidome 1882,12 Eur.
2020 metais mokykla veiks be struktūrinių pokyčių.
________________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO
PROJEKTO „DöL LINKUVOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019
METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-04
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu tvirtinama Linkuvos specialiosios mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2019 m.
Ataskaita teikiama tvirtinti atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento
nuostatas.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo ir jį reng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Švietimo skyrius.
Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje klausimą pristatys Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Rima Juozapaitien÷.
3. Kaip šiuo metu yra rguliuoujami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad
biudžetinių įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb÷s tarybos
narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d÷l šių ataskaitų ir atsakymų
pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų vadovai privalo pateikti tarybai
praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų
birželio 1 dienos.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui l÷šų nereik÷s.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.

12. Pridedamai dokumentai.
Pridedamas Linkuvos specialiosios mokyklos vadovo atskaitos skenuotas variantas.

Skyriaus ved÷ja

Irena Mažulien÷

