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INFORMACIJA APIE FINANSINĘ ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS BŪKLĘ 2009-2011 M.
Atsakydami į Žiežmarių gimnazijos profsąjungos pirmininko Vytauto Silvanavičiaus 2011
m. lapkričio 21 d. prašymą „Dėl finansinės situacijos ir mikroklimato Žiežmarių gimnazijoje“,
atsakome į pateiktus klausimus:
1. Pastaruosius trejus metus, baigiantis finansiniams metams, Žiežmarių gimnazijai nei
vienais metais Mokinio krepšelio lėšų netrūko. Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje, atitinkamai
buvo mažiau skiriama lėšų pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.
2009 m. dėl Valstybės finansinės krizės, pasikeitus Mokinio krepšelio metodikai ir Lietuvos
Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui (Žin., 2009, Nr. 58-2247) bei perskaičiavus mokyklų
lėšas, Žiežmarių vidurinei mokyklai buvo sumažinta 145 000 Lt. Dėl šios priežasties 2009 m. darbo
užmokesčio už gruodžio mėnesį pedagoginiams darbuotojams buvo išmokėta 9,85 procento.
2010 m. lėšų buvo pakankamai – gruodžio mėn. pedagoginiams darbuotojams darbo
užmokesčio išmokėta 58 procentai.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl sumažėjusio
mokinių skaičiaus Savivaldybė IV ketvirtį turi grąžinti į Valstybės biudžetą 200 000 Lt.
Žiežmarių gimnazijai Mokinio krepšelio lėšos sumažėjo 65 800 Lt (sumažėjo 49 mokiniai).
2011 m. gruodžio mėnesį darbuotojams planuojama išmokėti 40 procentų darbo
užmokesčio.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315, Žiežmarių gimnazijos pedagoginiams
darbuotojams 2009-2011 m. buvo mokami vidutiniai tarifinio atlygio koeficientai bei priedai.
2010 metais buvo išmokėtas 300 Lt priedas už vadovavimą profesinei sąjungai ir 250 Lt už
profesinės sąjungos sekretoriaus darbą, kaip už papildomą darbą, pagal mokyklos 2010-05-21
Kolektyvinės sutarties 3.5.4 punktą.
2. Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija 2011-2012 m. m. ugdymo planą vykdo:
1-4 klasėse ~ 100 procentų;
5-8 klasėse ~ 99 procentais;
I-II gimnazijos klasėse ~ 90 procentų;
III-IV gimnazijos klasėse ~ 96 procentai.
Neformaliajam ugdymui naudojama apie 96 procentai numatytų valandų skaičiaus.
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos prašymo teikimo dėl
papildomų lėšų skyrimo mokyklos pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams

išlyginti tvarkos apraše, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. DS
– 44, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos mokyklos vadovas gali pateikti prašymą dėl papildomų lėšų
skyrimo. Žiežmarių gimnazija negali teikti prašymo, nes ji neatitinka minėtų kriterijų.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Tvarkos apraše numatyti kriterijai dėl papildomų lėšų
skyrimo buvo svarstyti Trišalėje švietimo taryboje, suderinti su Profesinėmis sąjungomis ir jiems
buvo pritarta.
Mažėjant mokinių skaičiui, pagal turimas lėšas atitinkamai turi mažėti ir klasių komplektų,
pedagoginių valandų skaičius bei pedagoginių pareigybių skaičius. Direktorė Ieva Mažulienė
teisingai elgiasi, įspėdama etatinius darbuotojus (direktoriaus pavaduotojus ugdymui, socialinį
pedagogą, psichologo asistentą bei bibliotekininką) dėl etatų mažėjimo, nes vadovas yra atsakingas
už racionalų turimų lėšų naudojimą. Mažindama pareigybes, direktorė vadovaujasi Kaišiadorių
rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų,
normatyvais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.
sausio 30 d. įsakymu Nr. V1-234.
Gimnazijos direktorė, mažindama pedagoginių darbuotojų darbo krūvį, atsižvelgė į turimas
Mokinio krepšelio lėšas ir pagal galimybes siekė tenkinti mokinių poreikius, atitinkamai
mažindama valandų skaičių už vadovavimą klasei bei už papildomus darbus. Kadangi mokyklos
ugdymo planas yra skirtas mokiniui, jo ugdymo(-si) poreikių tenkinimui, o ne mokytojų darbo
krūviui sudaryti, mokyklos direktorė šios nuostatos ir laikėsi.
Mokyklos mikroklimatas yra geras, tą liudija 2011 m. gegužės mėnesį atlikta anketinė
apklausa ,,Kaip man, mokytojui, atrodo mūsų Žiežmarių mokykla?“ (pridedama).
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Vytauto Silvanavičius, Kaišiadorių rajono Žiežmarių
gimnazijos profsąjungos pirmininko, 2011-11-21 prašyme ,,Dėl finansinės situacijos ir
mikroklimato Žiežmarių gimnazijoje“ pateikti teiginiai dėl mokyklos direktorės Ievos Mažulienės
negebėjimo valdyti finansų ir dėl to kylančios psichologinės įtampos darbuotojų tarpe bei mokyklos
mikroklimato bloginimo nepasitvirtino.
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