ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-08-29 Nr. K-29
Šakiai
Posėdis įvyko 2019-08-29 1400- 1630val.
Posėdžio pirmininkas Bernardinas Petras Vainius.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas sudarytas iš 6 narių (kvorumas – 4), posėdyje dalyvavo
komiteto nariai: Antanas Burkšaitis, Margarita Liukaitienė, Darius Jakavičius, Jonas Bakas,
Bernardinas Petras Vainius, Rima Rauktienė.
Taip pat dalyvauja svečiai, kviestieji asmenys: Elvydas Pauliukėnas – Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas, Gintaras Demenius – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas, Vitas Daniliauskas – Šakių „Varpo“ mokyklos direktorius, Dalija Černeckienė – Šakių
„Varpo“ mokyklos Siesartėnų skyriaus pavaduotoja ugdymui, Arūnas Šalnaitis – Griškabūdžio
gimnazijos direktorius, Robertas Sakas – Kidulių pagrindinės mokyklos direktorius, Juozas Rakickas
– Slavikų pagrindinės mokyklos direktorius, Lilija Liutvinienė – Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorė, Neringa Motiejaitytė – Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro l. e. direktorės
pareigas, Agnė Stalioraitienė – laikraščio „Laikraštis Valsčius“ korespondentė, Asta Saulė Šulskytė
– laikraščio „Draugas“ korespondentė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl klasių komplektavimo rajono mokyklose.
1. SVARSTYTA. Klasių komplektavimo rajono mokyklose klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Šakių „Varpo“
mokyklos Siesartėnų skyriuje jungtinės klasės I (2 vaikai) su III (4 vaikai) ir finansavimas 50 proc.;
II klasė (3 vaikai) su IV (3 vaikai) ir finansavimas 50 proc.
Vitas Daniliauskas. Klasės, kurios finansuojamos 50 proc. negaunama 11566 Eur.
Elvydas Pauliukėnas. V klasė (3 vaikai) jungiama su VI (5 vaikai), VII klasė (5 vaikai) su
VIII (3 vaikai). Klasėse, kuriose po 8 vaikus finansavimas 100 proc., o kitų 50 proc.
Dalija Černeckienė. Yra 2 priešmokyklinukai ir 5 ikimokyklinukai.
Bernardinas Petras Vainius. Plane yra numatyta, kad šioje mokykloje reformos planuojamos
tik nuo 2020 metų.
Elvydas Pauliukėnas. Tarp mokyklų dar yra nepaskirstyta 130 000 Eur, o per Lietuvą 14 mln.
Eur.
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Gintaras Demenius. Šiais metais skyrių siūloma palikti. Lėšų visada trūksta, bet metų
pabaigoje viskas dažniausiai išsisprendžia. Taip pat pertvarkos plane numatyta, kad pakeitimai
skyriuje turėtų būti daromi 2020 metais.
Darius Jakavičius. Kaip komplektuojamos Šakių „Varpo“ mokyklos 9 ir 10 klasės?
Vitas Daniliauskas. 10 klasėje yra 9 mokiniai, 9 klasėje – 18.
NUTARTA. Laikytis numatyto plano ir pakeitimus Šakių „Varpo“ Siesartėnų skyriuje daryti
2020 metais.
Žvirgždaičių progimnazija.
Elvydas Pauliukėnas. Yra priimtas sprendimas, kad Žvirgždaičių progimnazija tampa
Griškabūdžio gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriumi. 5, 6, 7, 8 klasių Žvirgždaičiuose nėra.
Arūnas Šalnaitis. Dalykų mokytojai yra atleisti šalių susitarimu. Nekomplektuojant
mokykloje klasių 21 mokinys atėjo į Griškabūdžio gimnaziją, 17 mokinių pasiskirstė kitose
mokyklose. Pas mus dar yra ikimokyklinio (4 vaikai) ir priešmokyklinio (2 vaikai) ugdymo grupė.
Jungtinėje I (1 vaikas) su II (5 vaikai) klasėse yra 6 mokiniai. III klasės nėra.
Gintaras Demenius. Ikimokyklinukų tėvai kelia klausimą, kad turėtų atsirasti Žvirgždaičiuose
prailgintos dienos grupė.
Arūnas Šalnaitis. Įsteigus prailgintos dienos grupę darbo užmokesčiui reikėtų apie 5000 Eur,
ūkinėms reikmėms apie 1200 Eur.
NUTARTA. Leisti Žvirgždaičiuose komplektuoti klases pagal esamą mokinių skaičių bei
siūlyti mokyklos direktoriui teikti tarybai prašymą ir paskaičiavimus dėl prailgintos dienos grupės
steigimo.
Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras.
Lilija Liutvinienė. III klasėje yra 8 mokiniai. VIII – 8. VII klasėje – 6, tad pilno finansavimo
negauname. Tačiau planuojamas dalykų dalinis jungimas, taip sutaupoma 14 valandų, kurių dėka
mums gaunasi gerai su finansavimu.
Gintaras Demenius. Dalinis jungimas tai reiškia, kad mokinių registre matysis atskiros klasės
su nepilnu komplektu. Dalinis jungimas yra mokyklos atskiras vadovo reikalas jungti klases mokytis
tam tikro dalyko.
Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras.
Neringa Motiejaitytė. 1-10 klasėse turime 3 nepilnus komplektus. Ikimokyklinukų turime 13,
priešmokyklinukų – 12. I klasėje 12 vaikų, II – 6, III – 9, IV – 8, V – 7, VI – 8, VII – 9, VIII – 7, IX
– 9, X – 11. Kai kuriose klasėse planuojamas dalinis jungimas.
Slavikų pagrindinė mokykla.
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Juozas Rakickas. Ikimokyklinukų yra 8, priešmokyklinukų – 3. I klasėje 3 vaikai, II- 6, II –
2, IV – 4. Jungiamos II klasė su III, V klasė su VI. X klasėje – 12 vaikų, IX klasės nėra. VII, VIII
klasių planuojamas dalinis jungimas.
Darius Jakavičius. Kiek mokyklai trūktų lėšų?
Juozas Rakickas. Mokyklai lėšų niekada netrūko.
Bernardinas Petras Vainius. Kitais metais dešimtokai išeina ir nelieka antros pakopos.
Elvydas Pauliukėnas. Plane numatyta, kad nuo 2020 metų mokykla tampa Šakių „Varpo“
mokyklos arba Kidulių pagrindinės mokyklos skyriumi, tai pasirinks pati bendruomenė.
Kidulių pagrindinė mokykla.
Robertas Sakas. Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio
ugdymo skyriaus mišrioje grupėje yra 9 vaikai (priešmokyklinukai – 4, ikimokyklinukai – 5).
Komplektai yra jungtiniai: I klasė (4 vaikai) su III (4 vaikai), II klasė (4 vaikai) su IV (6), V klasė (6
vaikai) su VI (4 vaikai), VII klasė (5 vaikai) su VIII (3 vaikai). Iš viso 45 mokiniai. Kidulių
pagrindinėje mokykloje ikimokyklinukų – 13, mišrioje grupėje 10 vaikų (5 ikimokyklinukai, 5
priešmokyklinukai). I klasės nėra. II klasėje – 10 vaikų, III – 9, IV – 8, V klasė (9 vaikai) dalinis
jungimas su VI (4 vaikai), VII klasė 12 vaikų, VIII – 8, IX – 14, X – 14. Mokinio krepšelio lėšų
užtenka iki gruodžio 31 d., o valdymui ir pagalbai trūksta lėšų gruodžio mėnesiui. Per abi mokyklas
yra 156 mokiniai. Taip pat norėtume nuo 2020 metų rugsėjo turėti pilnos dienos grupę, nes jau turime
39 prašymus. Patalpas paruošime savo jėgomis, prašysime tik skirti finansavimą darbams įvykdyti.
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