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1.  Informacija apie įstaigą: 

1.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Tytuvėnų 

gimnazija (toliau – Gimnazija), biudžetinė įstaiga, įsteigta 1949 metais, įregistruota Juridinių 

asmenų registre, kodas 190092729. Įstaiga veikia vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos 2012 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-239 patvirtintais nuostatais. 

1.2. Kontaktinė informacija: 

1.2.1. Adresas – S. Romerienės 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.;  

1.2.2. Telefonas (faksas) 8 (427) 56273; 

1.2.3. El. paštas – tytuvenu.gimnazija@gmail.com; 

1.2.4. Interneto svetainė – www.tytuvenug.kelme.lm.lt.  

1.3. Gimnazijoje yra du skyriai: 

1.3.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos meno skyrius. Įsteigimo data – 1996 m. 

spalio 1 d.;  

1.3.2. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio 

ugdymo skyrius. Įsteigimo data – 2012 m. rugpjūčio 31 d.  

1.4. Gimnazijai vadovauja direktorė Irma Stankuvienė, turinti 24 metų vadybinio ir 

29 metų pedagoginio darbo stažą. 2008 metais suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija. 

Švietimo konsultantė (vadybos ekspertė).  

1.5. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais (administracija, 

pedagogai ir kiti darbuotojai). 2016 m. gruodžio mėn. SODROS duomenimis Tytuvėnų gimnazijoje 

dirbo 85 darbuotojai. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 

T-198 Tytuvėnų gimnazijai patvirtintas etatų skaičius yra 36,36. Naudojami 33,11 etato, iš jų 8,11 

etato – pedagoginiai, 25 etatai – nepedagoginiai. Etatų skaičius mažesnis nei savivaldybės tarybos 

nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius, nes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. sumažintas 0,25 etato 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas (vietoj 2 etatų yra 1,75 etato) ir modernizavus katilinę 

vietoj 4 kūrikų 2016–2017 metų šildymo sezonui Tytuvėnų gimnazijos katilinėje dirbo tik 1 kūrikas 

Visi dirbantys asmenys atitiko pareigoms keliamą kvalifikaciją. 

1.6. Etatiniai darbuotojai: 

Etatiniai darbuotojai (gimnazijos, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio 

ugdymo skyriaus, Meno skyriaus) 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Vadovai (pedagoginiai darbuotojai): direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Meno skyriaus vedėjas 

4 3,25 

Pedagoginiai darbuotojai (be vadovų) 7 4,86 

Vadovai (nepedagoginiai darbuotojai): direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

1 1 

Nepedagoginiai darbuotojai (be vadovų): specialistai, aptarnaujantis 

personalas 

25 24 

Iš viso 37 33,11 

1.7. Pedagogų išsilavinimas ir jų kvalifikacija (gimnazijos, Pagryžuvio 

ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus, Meno skyriaus) (be vadovų): 

Pedagogų išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija  Skaičius 

Aukštasis Mokytojas 2 

Vyresnysis mokytojas 17 
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Mokytojas metodininkas 32 

Mokytojas ekspertas 1 

Iš viso: 52 

2016 m. aukštesnės kvalifikacinės kategorijos siekė 1 mokytojas, bet pedagoginė veikla 

atitiko turimą kvalifikacinę kategoriją, todėl aukštesnė kvalifikacinė kategorija nebuvo suteikta.  

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė B. Buchienė išrinkta 2016 m. rajono metų 

mokytoja. Mokytojai ir darbuotojai skatinti padėkomis: 3 – gimnazijos direktoriaus, 7 –Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, 3 – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės, 1 – 

Kelmės rajono savivaldybės mero. 

Vyko darbuotojų kaita: 5 darbuotojai (iš jų 3 pedagoginiai) atleisti iš darbo pagal Darbo 

kodekso 125 str. 1 d. (šalių susitarimu). Priimtas į darbą 1 mokytojas ir 1 valytoja, 2 mokytojams (iš 

jų 1 mokytoja laimėjo direktorės pavaduotojos ugdymui konkursą) ir 2 darbuotojams padidintas 

turėtas darbo krūvis. 

1.8. Mokinių ir klasių komplektų skaičiaus pokyčiai per trejus metus: 

Mokslo 

metai 

Vykdomos programos Mokinių 

skaičius 

Komplektų 

skaičius 

2014–2015  Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos.  

463 22 

Muzikos ir dailės neformaliojo švietimo programos. 

 

93 9 

2015–2016 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 

429 22 

Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

97 9 

2016–2017 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 

407 22 

Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

103 10 

1.9. Klasių komplektų skaičius nekinta, tačiau pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų klasėse mažėja jų užpildymas. Mokinių skaičiaus mažėjimą lemia gimstamumas – kasmet 

mokyklą baigia apie 40 abiturientų, o į pirmą klasę priimama apie 20 mokinių. 

1.10. 2016 m. vidurinio ugdymo programą baigė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 44 

abiturientai (97,8 proc.), 1 abiturientas gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (2015 m. vidurinio 

ugdymo programą baigė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 40 abiturientų (95 proc.), 2 abiturientai gavo 

mokymosi pasiekimų pažymėjimus).   

1.11. Baigę gimnaziją mokiniai sėkmingai tęsia mokymąsi kitose šveitimo įstaigose: 

12 mokinių (27 proc.) studijuoja universitetuose, 17 mokinių (39 proc.) studijuoja kolegijose, 4 

mokiniai (9 proc.) mokosi profesinėse mokyklose, 1 mokinė išvyko savanoriauti į užsienį. 10 

mokinių (22 proc.) nestojo, dirba. 

2. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos 

tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis: 

2.1. Gimnazija savo veiklą organizavo, vadovaudamasi 2015–2017 metų strateginiu 

planu, 2016 metų veiklos planu, ugdymo planais (Tytuvėnų gimnazijos ir Tytuvėnų gimnazijos 

Pagryžuvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo programos ugdymo 

planas; Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas; Tytuvėnų 

gimnazijos meno skyriaus ugdymo planas). 

2.2. 2016 m. direktorius, siekdamas kokybiško, tikslingo ir apibrėžto veiklos 

reglamentavimo, parengė 262 veiklos įsakymus, 282 įsakymus mokiniams, 29 komandiruočių 

įsakymus, 39 atostogų įsakymus, 138 personalo įsakymus. Buvo suorganizuoti 4 mokytojų tarybos 

posėdžiai, 2 gimnazijos tarybos posėdžiai, 2 atestacinės komisijos posėdžiai. Rūpintasi gimnazijos 

misijos, vizijos, filosofijos įgyvendinimu, įvaizdžio formavimu, analizuotas veiklos pokytis. 

Direktorius rėmėsi komandine veikla, stengėsi efektyviai koordinuoti administracijos ir pedagoginių 
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bei nepedagoginių darbuotojų veiklą, aktyvino bendruomenę ir socialinius partnerius dalyvauti 

gimnazijos valdyme, įsivertinti savo veiklą: 97 mokytojai įsivertino savo veiklą už 2015-2016 

mokslo metus, visi (100 proc.) etatiniai darbuotojai užpildė įsivertinimo anketas, dalyvavo 

metiniuose pokalbiuose.  

Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos 

Angelų Karalienės bažnyčia, Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekomis, Tytuvėnų regioniniu parku, 

Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų kultūros centru, Piligrimų centru, Tytuvėnų bendruomene, 

Pagryžuvio bendruomene, Tytuvėnų miškų urėdija, rajono ir šalies švietimo, kultūros institucijomis. 

Socialiniai partneriai dalyvavo organizuojant gimnazijos renginius, rėmė finansiškai (prizais, 

nominacijomis ir pan.). 

2.3. 2016 m. buvo išsikelti du veiklos tikslai: užtikrinti mokinių asmeninės pažangos 

augimą, analizuojant rezultatus, didinant pamokos veiksmingumą, teikiant pagalbą mokiniui; kurti 

aplinką, skatinančią kūrybiškumą ir lyderystę, formuoti saugią, tolerantišką ir veiklią gimnazijos 

bendruomenę. Tikslų įgyvendinimo analizę atliko įsivertinimo grupė, gimnazijos vadovai. Kadangi 

mokinių asmeninė pažanga ir saugumas yra rajono ir gimnazijos prioritetai, šie tikslai keliami ir 

2017 metais. 

2016 m. pagal naujus teisės aktus pakeista Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, rezultatų analizavimo, panaudojimo tvarka. Mokytojai įvairiais būdais stebėjo ir 

analizavo  individualią mokinių pažangą, koregavo ilgalaikius planus, vykdė konsultacijas visų 

amžiaus grupių mokiniams pagal mokymosi rezultatų analizės išvadas. Vadovai vykdė 

individualius pokalbius su mokiniais, siekiant išsiaiškinti mokymosi problemas, pasiekimus, 

lūkesčius bei savalaikiai padėti jas spręsti. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono dalykinėse olimpiadose, rajono, regiono, respublikos 

konkursuose. 2015-2016 m. m. 61 mokinys dalyvavo rajoninėse dalykinėse olimpiadose ir užėmė: 1 

vietą 21 mokinys, 2 vietą 7 mokiniai, 3 vietą 9 mokiniai (prizines vietas pelnė 61 proc. olimpiadose 

dalyvavusių mokinių). 23 mokiniai dalyvavo rajoniniuose konkursuose ir 96 proc. pelnė prizines 

vietas: 13 mokinių – 1 vietą, 9 mokiniai 2 vietą. 33 mokiniai dalyvavo respublikiniuose 

konkursuose: 29 mokiniai laimėjo 1 vietą, 2 mokiniai 2 vietą, 2 mokiniai 2 vietą, t.y. prizines vietas 

pelnė 100 proc. dalyvavusių mokinių. 20 mokinių dalyvavo tarptautiniuose konkursuose. 

Meno skyriaus 45 muzikos programos mokiniai dalyvavo Respublikinėje Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje ,,Tu mums viena – 2016“, 6 mokiniai tarptautiniame vokalinės sakralinės 

muzikos festivalyje – konkurse ,,Skrisk giesmele“ pelnė 1 laipsnio diplomą. Dailės programų 6 

mokiniai dalyvavo respublikiniuose piešinių konkursuose laimėjo 1 pirmą, 2 antras ir 1 trečią vietą. 

Tarptautiniame piešinių konkurse 1 mokinys pelnė 1 vietą. 

2016 m. balandžio-gegužės mėn. atlikti standartizuoti testai 2, 4, 6, 8 klasėse. 2 klasėse 

dalyvavo 100 proc. mokiniai, 4 klasėse dalyvavo 94 proc. mokinių, 6 klasėse – 90 proc. mokinių, 8 

klasėse – 100 proc. mokinių.  Rezultatai aptarti individualiai su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, 

apibendrinti Mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant  standartizuotų testų rezultatus Ugdymo 

plane skirtos valandos poreikių tenkinimui, teikiamos individualios konsultacijos, 5 klasėse per 

lietuvių ir matematikos pamokas sudarytos laikinosios grupės pagal mokinių gebėjimus. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoti ugdymo kokybės ir mokinių asmeninės pažangos 

gerinimo klausimai, priimti konkretūs susitarimai. 

Vyko sisteminga pamokų stebėsena, mokytojai stebėjo ir aptarė vieni kitų pamokas 

(kolegialus ryšys). 

Vyko kryptingas ir tikslingas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, individualaus 

pedagoginių darbuotojų kompetencijos ugdymas, savišvieta. Kvalifikacijos kėlimo analizė pateikta 

mokytojų tarybos posėdyje. 97 proc. mokytojų dalyvavo nors viename kvalifikacijos kėlimo 

renginyje. 

Vykdomas sistemingas tėvų švietimas, informavimas, pasitelkiant įvairias priemones: 

susirinkimus, individualius pokalbius, pokalbius telefonu, Tamo dienyną, gimnazijos tinklalapį; 

2.4. Gimnazijoje parengti ir įgyvendinti projektai, dalyvauta programose: 

Eil. Projekto  Projekto veiklos (nauda mokyklai) Pastabos (tarptautinis, 
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Nr. pavadinimas šalies, savivaldybės ) 

1. Kelmės rajono 

Tytuvėnų 

gimnazijos pastato 

katilinės renovacija 

Baigta renovuoti gimnazijos katilinė, 

sumažinta aplinkos tarša. 

2016 m. projekto vertė – 57912,05 EUR 

Šalies.  

Įgyvendintoja  

I. Stankuvienė 

2. Projektas dviračių 

turistinis žygis 

,,Legendiniais 

Žemaitijos 

piliakalniais“ 

19 mokinių iš 6-IIg klasių dalyvavo aktyvioje 

vasaros poilsio veikloje – 3 d. dviračių 

turistiniame žygyje, klausėsi paskaitų apie 

judėjimo naudą, mokėsi ruošti maistą lauko 

sąlygomis. Projekto vertė 600,00 EUR  

Kelmės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

rėmimo lėšos. 

Rengėjas A. Banys 

3. Vokiečių kalbos 

skatinimas Kelmės 

rajone 

Pradinių klasių mokiniai mokėsi žaisdami  

kalbėti vokiškai.  

Projekto vertė 276,20 EUR 

Paramos fondo 

,,Vaikai Lietuvoje“ 

lėšos, paskirtos 

Kelmės rajono 

savivaldybės. 

Įgyvendintoja  

A. Urbonaitė 

4. Projektas ,,Mes 

rūšiuojam“ 

Mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas. Už 

sukauptus taškus įsigyta knygų už 47,39 EUR 

UAB ,,Atliekų 

tvarkymo centras“. 

Įgyvendintojos   

D. Hinz,  

R. Guobienė 

5. Tarptautinis lenkų-

lietuvių projektas 

14 mokinių priėmė 14 mokinių iš  Lenkijos R 

Miastko miesto, kartu dalyvavo projekto 

įgyvendinimo renginiuose, tobulino 

bendravimo ir bendradarbiavimo anglų kalba 

įgūdžius, atliko įvairias užduotis grupėse  

Įgyvendintojai  

G. Karpinienė,  

R. Levickas 

6.  Programa ,,Antras 

žingsnis“ 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyrius gavo programos komplektą, kuriame 

įvairūs plakatai, kortelės, metodinė medžiaga, 

DVD pamokų vedimui. Pagal šią programą 

mokytoja vedė pamokas 2014 m. 1 kl. 

mokiniams, 2015 m. - 2 klasėje, 2016 m. tęsė 

ugdymą 3 kl. 

Komplekto vertė 162,18 EUR 

Rengėja, 

įgyvendintoja  

R. Guobienė 

7. Programa ,,Pienas 

vaikams“ 

Pradinių klasių mokiniai gavo pieno 

produktų, už 2489,33 EUR 

Įgyvendintojos  

D. Lauraitienė,  

R. Šimkienė 

8. Programa ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“ 

Pradinių klasių mokiniai gavo įvairių vaisių, 

sulčių už 241,57 EUR 

 

2.5. Atlikta mokytojų apklausa apie mokymo priemonių poreikį. Poreikio analizė 

pristatyta Metodinėje taryboje. Sudaryta mokymo priemonių įsigijimo 2016 m. eilė, su kuria 

supažindinti visi mokytojai, gimnazijos taryba. Įsigytas mokymo priemones mokytojai efektyviai 

naudoja pamokose. 2016 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas aprūpinimui IKT. Nupirkti 6 

projektoriai EPSO EB-W31 už 2460,00 Eur. (matematikos, dorinio ugdymo, anglų klb., 

geografijos, lietuvių klb., rusų klb. kabinetams), 4 nešiojami kompiuteriai ASUS už 1772,97 Eur. (2 

Meno skyriaus muzikos, chemijos, anglų klb. kabinetams), 4 komplektai kompiuterinių kolonėlių 

už 122,03 Eur. (po 1 kompl. Meno skyriaus muzikos, anglų klb. ir po 2 kompl. matematikos 

kabinetams). Atnaujintos 3 klasės lentos (magnetinės) už 254,57 Eur. (muzikos, Meno skyriaus 

muzikos ir biologijos kabinetuose) ir 1 konferencijų stovas už 95,26 Eur. (Meno skyriaus Muzikos 

kabinetui). Įsigyta kitų mokymo priemonių už 790,75 Eur. (lietuvių klb., matematikos, 
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technologijų, fizikos, kūno kultūros pamokoms; spec. poreikių mokinių ir psichologiniams 

užsiėmimams). Iš parama gautų lėšų įsigyta už 200 Eur. mokymo priemonių ir vadovėlių tikybos 

kabinetui, už 817,35 Eur. – Meno skyriaus muzikos kab. Įsigyti 456 vnt. įvairių vadovėlių už 

4197,49 Eur., mokomosios literatūros 6 vnt.  už 53,40 Eur. Gauta paramos 377 vnt. knygų už 

491,28 Eur.; iš Kelmės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 12 vnt. knygų už 46,36 Eur; 

2.6. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms 

įsigyti panaudojimas: 

Metai Maksimali suma lėšų 

pagal MK metodiką (Eur) 

Panaudota vadovėliams 

įsigyti (Eur) 

Panaudota mokymo 

priemonėms įsigyti (Eur) 

2016 8739 3392,16 3647,65 

2015 8615 2946 4343 

2014 8981 2555 5248 

2.7. 2016 m. panaudoti 7039,81 eur., t. y. 80,55 proc. lėšų, skirtų vadovėliams ir 

kitoms mokymo priemonėms nuo maksimalios sumos lėšų pagal MK metodiką, t.y. 3,5 proc. 

mažiau nei 2015 m. 

3. Įstaigos biudžetas: 

Biudžeto asignavimai pagal lėšų paskirtį 2014 m. 

(tūkst. Eur.) 

2015 m. 

(tūkst. Eur.) 

2016 m. 

(tūkst.. 

Eur.) 

Biudžeto lėšos mokymo aplinkai finansuoti 304,5 298,8 322,5 

Pajamų įmokų lėšos  15,21 13,5 11,7 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 

(mokinio krepšelio lėšos) 

610,03 601,0 588,6 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM, projektai) 9,6 87,3 61,1 

Socialinė parama pinigais (nemokamas mokinių 

maitinimas, maisto gamybos išlaidos) 

40,0 32,7 27,7 

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas: 

Savivaldybės biudžetas 

Darbo biržos dalis 

 

1,5 

2,1 

 

0,7 

1,0 

 

- 

- 

2016 m. įsiskolinimas Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos  (mokinio 

krepšelio lėšų) buvo 30,2 tūkst. Eur., t.y. 12,4 tūkst. didesnis nei 2015 m. (buvo 17,8 tūkst. Eur.). 

2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimas buvo 0 tūkst. Eur, 2015 m. buvo 2,2 

tūkst. Eur. 

Tenka apgailestauti, kad nebeskiriamos lėšos darbo rinkos politikos įgyvendinimui.  

4. Informacija apie Įstaigos turtą bei jo būklę: 

4.1. Ilgalaikio turto pagal įsigijimo savikainą 2016 m. gruodžio 31 d. būklei 

Tytuvėnų gimnazijoje buvo už 1874704,71 Eur, likutinė vertė 1283909,56 Eur (2015 m. gruodžio 

31 d. būklei buvo 1801984,88 Eur ( likutinė vertė 1260639,26 Eur). 

4.2. Ilgalaikis turtas pagal turto grupes: 

Turto grupė 
Įsigijimo savikaina 

2016-12-31, (Eur) 

Likutinė vertė 

2016-12-31, (Eur) 

Nematerialus turtas 14921,36 0,00 

Pastatai 1495780,04 1063220,56 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 163080,56 115453,30 

Mašinos ir įrenginiai 25812,45 5635,99 

Transporto priemonės 34334,38 15991,33 

Baldai ir biuro įranga 55134,65 6330,41 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 85641,27 77277,97 

Nebaigta statyba - - 

4.3. Atlikta statinių kasmetinė apžiūra ir įvertinta pastatų būklė: 

Pastato pavadinimas, adresas Unikalus Nr. Būklė 
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Mokykla, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai 4400-0673-6490 Gera 

Ūkio pastatas, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai 5496-2005-7028 Bloga 

Mokykla (II korpusas), Taikos g.1, Tytuvėnai 5495-8021-1010 Gera 

Mokykla, Sodų 10, Pagryžuvio km., Tytuvėnų apyl. sen. 4400-0005-7183 Patenkinama 

Ūkinis pastatas, Sodų 10, Pagryžuvio km.,  4400-0005-7207 Bloga  

Sporto salė, Taikos g.4A, Tytuvėnai 5498-7002-5011 Patenkinama 

5. Informacija apie Įstaigoje atliktus patikrinimus, jų išvados, rekomendacijų 

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą: 

5.1. Šiaulių APGV Kelmės PGT VPPP 2016 m. gegužės mėnesį atlikto planinio 

priešgaisrinio techninio patikrinimo metu priešgaisrinio pobūdžio pažeidimų nenustatyta. 

5.2. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus patikrinimo akto 2016 m. 

spalio 7 d. Nr. PA.6.23-107 (19.24.4.3 6.23) išvados: pažeidžiamas Lietuvos higienos normos 

HN21:2011 6 punktas (skyriaus sporto salėje nėra sudarytos saugios ugdymo sąlygos), 52 punktas 

(skyriaus sporto salės grindys nėra lygios, lengvai valomos). Pažeidimai dėl lėšų trūkumo pašalinti 

minimaliai, tačiau visiškam pašalinimui reikalingas sporto salės grindų dangos keitimas (apie 6000 

Eur). 

5.3. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus patikrinimo akto 2016 m. 

spalio 7 d. Nr. PA.6.23-110 (19.24.4.3 6.23) išvados: Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje 

bendrojo ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 1:2011. 

5.4. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus planinio patikrinimo 2016 m. kovo 7 d. metu nustatyti 

pažeidimai ir trūkumai (Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos 2016 m. kovo 14 d. 

dokumentas Nr. R1 0658-0659): neįvertinta griuvimo rizika (įėjimuose ištrupėję laiptų plytelės); 

gimnazijoje pagal patvirtintą darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių 

sąrašą, neišduodamos asmeninės apsaugos priemonės. Pažeidimai pašalinti, tačiau iš po žiemos 

laiptų plytelės vėl atsilupo. Norint pašalinti šią problemą reikia keisti laiptų plyteles į trinkeles. 

5.5.  Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko 2015 m. 

konsoliduotųjų ataskaitų audito bei savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo audito 

procedūras darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų naudojimo, turto apskaitos bei savivaldybės lėšų ir 

turto naudojimo srityje.  2016 m. birželio 8 d. Nr. KA-15 rekomendacijos: nebaigtos statybos 

sąskaitoje apskaitomus užbaigtus Infrastruktūros statinius perkelti į Infrastruktūros turto grupę; 

teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti sporto aikštyno rekonstrukciją; suformuoti ir teisės aktų 

nustatyta tvarka įregistruoti žemės sklypą, esantį po Pagryžuvio skyriaus pastatais; patikėjimo teise 

valdomą Savivaldybės turtą, nenaudojamą įstaigos reikmėms, nuomoti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka – kreiptis į tarybą dėl 

leidimo nuomoti turtą; sudarytas viešųjų pirkimų sutartis paskelbti CVP IS; patikslinti gimnazijos 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles; vykdyti viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatomis, išlaikyti teisės aktų nustatytą viešojo pirkimo proceso nuoseklumą, 

atliekant pirkimus, vadovautis patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis; užtikrinti, kad 50 proc. 

pirkimų būtų vykdoma CVP IS priemonėmis; įpareigoti gimnazijos vyr. buhalterį apskaitą tvarkyti, 

naudojant apskaitos programą ,,Biužetas VS“, nustatant terminą. Nustatyti trūkumai šalinami, 

rekomendacijos vykdomos. 

5.6. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai tikrino: 2016-04-06 - ugdymo 

proceso priežiūros planavimas ir vykdymas (gautas siūlymas – planuojant ugdymo proceso 

priežiūros veiklas nusimatyti konkrečius, pamatuojamus pokyčius) 2016-11-14 – pailgintos dienos 

grupės veikla mokykloje (išvada – veikla organizuojama vadovaujantis tvarkomis, pažeidimų 

nenustatyta); 2016-11-15 – ikimokyklinio ugdymo grupės ugdomosios aplinkos sukūrimas (išvada - 

veikla reglamentuota, patalpos jaukios, funkcionalios, tik praturtinti veiklos zoną aplinkos 

pažinimui, tyrinėjimams, bandymams). 

6. Problemos, susijusios su Įstaigos veikla ir siūlomi sprendimo būdai: 

6.1. Gimnazijai trūksta mokinio krepšelio lėšų. Taupant lėšas neišnaudojamos visos 

bendrųjų ugdymo planų galimybės, mokytojams mokami minimalūs atlyginimo koeficientai. 
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6.2.  Reikalingos lėšos kompiuterių, mokyklinių baldų dalykiniuose kabinetuose 

atnaujinimui, sporto salės (Taikos g. 4A) remontui: salės apšvietimui, fasado apdailai, stogo ir 

šildymo sistemos remontui, Tytuvėnų gimnazijos (S. Romerienės g. 4A) fasadinių laiptų remontui. 

Problemos sprendimas – ieškoti galimybių lėšų gauti iš projektų, naudoti lėšas gautas iš 

savivaldybės bei 2 proc. GPM. 

6.3. Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje reikalingas sporto salės 

(grindų) bei katilinės remontas. 

 

 

Direktorė      Irma Stankuvienė 

 


