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Šiais metais, pasiūlius mokyklos vadovams, įsivertinimo grupė dirbo pagal 5 bendrojo lavinimo 

mokyklų įsivertinimo rodiklį (5.5.2. Turto vadyba ir 5.5.3. Patalpų naudojimas) 

 

5.5. Materialinių 

išteklių 

valdymas 

  

5.5.1. Lėšų vadyba 

  

Biudžetinių lėšų ir pajamų, gaunamų už teikiamas 

paslaugas, ir kitų pajamų panaudojimas, pajamų, 

gaunamų už teikiamas paslaugas, ir kitų pajamų 

(fondų, projektų ir pan.) pritraukimas. 

  

5.5.2. Turto vadyba 

  

Materialinių išteklių kiekis, tinkamumas, 

pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas, jų 

prieinamumas ir naudojimo veiksmingumas. 

Informacijos šaltinių įvairovė, jų prieinamumas ir 

panaudojimas. 

  

5.5.3. Patalpų 

naudojimas 

  

Racionalus mokyklos ploto, vidinių ir išorinių 

erdvių, patalpų pritaikymas ir naudojimas ugdymo 

procesui. 

  

 

 

1.   Mokyklos turtas yra didelis, todėl viso jo aprėpti mes net neplanavome. Mes atkreipėme 

dėmesį į priemones ir įrangą, gautą iš įvairių projektų per pastaruosius 5-6 metus. 

Daugiausia tai kompiuterinė įranga, įvairios priemonės, skirtos informatikos, technologijų, 

biologijos, chemijos, dailės , muzikos kabinetams. 

  Priemonės , kurios gautos, yra, tik, galbūt nematomos aiškiai. Jos išskirstytos kabinetams, 

dalis pas ūkvedį, dalis nenaudojama rūsyje ar kitose patalpose. Kai kurios priemonės yra jau 

nebenaudojamos, nes morališkai ir techniškai pasenę. 

  Įsivertinimo grupė atliko patikrinimą, kai kabinetai su visomis įrangomis ir priemonėmis 

buvo dar  raudonajame pastate. Manome, kad viskas persikėlė, persikraustant į pagrindinį 

pastatą.  

  Pasiūlymas kitiems mokslo metams – labai atidžiai sutvarkyti viso turto apskaitą. 

Atsižvelgti į tai, ką konkrečiai turi kiekvienas kabinetas.  Kadangi vyko perkraustymas, 

daug priemonių pakeitė savo buvimo vietą. Iš kitos pusės, yra proga prisiminti, ką turim, ir 

dar gal galim panaudoti. 

 

 

2.   Kitas klausimas – gimnazijos raudonojo pastato  naudojimas. Mažėjant mokinių skaičiui, 

gimnazijos raudonasis pastatas tampa nebereikalingu. Jis perduodamas Utenos Švietimo 

centrui. Keletas mokytojų kabinetų ir biblioteka dar buvo tame pastate. Mokyklos vadovai ir 

įsivertinimo grupė aptarė galimus persikraustymo variantus.  

 



            Biblioteka   117     Auksė Šapokienė   211 ( su A. Mikalaičiūniene) 

                               116     Rūta Bubulienė      pas matematikus ( kažkuris kabinetas) 

                              Alma Palskienė     pas matematikus 

      A. Šukevičienė, V. Tumėnas į 201 -  Vytautas Ribokas - į 213 ( su Jovita Vizbarienė) 

       Daiva Jasaitienė – 307 

       Mokinių taryba – ūkvedžio kab. Ūkvedys į mok. kambarį, mažoji patalpa 

 K. Kumelytė  - su kitomis anglų kalbos mokytojomis 

             Dar liko laisvas ir lietuvių kalbos kabinetas. Vėliau nutarta, kad ten persikraustys A.                  

Šukevičienė, o D. Jasaitienė dirbs ir 201 ir 310 kab. 

  Rūbinė įrengiama gimnazijos rūsyje. 

 

 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Patikrintos priemonės ir įranga yra, tik įvairiose patalpose. 

2. Daug priemonių nenaudojama, nes jos yra morališkai ir techniškai pasenę. 

3. Peržvelgus turimus priemonių ir įrangos sąrašus, savo kabinetų priemones gera proga 

prisiminti, ką turim, ir ,galbūt, panaudoti. 

4. Inventorizacijos komisijai pasiūlyti atidžiau ir suprantamiau sutvarkyti mokyklos turto 

apskaitą.  

5.Perkelti kabinetų įrangą ir priemones iš raudonojo pastato į pagrindinį pastatą, atidžiai 

fiksuojant perkeliamą turtą. 

 


