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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

1.1. Direktorės Loretos Žiliuvienės  pedagoginis  stažas 14 metų (iš jų vadybinis - 8 ), 

vadybinė kvalifikacinė kategorija – trečia. Įstaigai vadovauja nuo 2017-10-02. 

1.2. Mokinių/vaikų skaičius:  

 

Bendras 

mokinių/vaikų 

skaičius 

Iš jų: 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

1-4 kl. 

mokinių 

5-8 kl. 

mokinių 

9-10 kl. 

(I-II G) 

mokinių 

11-12 kl. 

(III-IV G) 

mokinių 

90 17 10 25 32 6 - 

 

1.3. Darbuotojų skaičius:  

 

Bendras darbuotojų skaičius 
Iš jų: 

Pedagoginiai darbuotojai   Nepedagoginiai darbuotojai 

37 22 15 

 

2. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2.1. Veiklos tikslų įgyvendinimas. 

Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau-Mokykla) 

strateginiame plane 2014–2020 metams numatyti strateginiai veiklos tikslai – ugdymo(si) sąlygų ir 

kokybės gerinimas bei patrauklaus mokyklos-daugiafunkcio centro įvaizdžio kūrimas.  

Įgyvendinant 2014–2020 metų strateginio plano tikslus, 2017 metais Mokyklos 

metiniame veiklos plane buvo numatyta prioritetinė veiklos kryptis: „Bendruomenės telkimas 

mokymo ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“ bei buvo siekiama įgyvendinti tikslą – mokymo 

ir mokinių mokymosi gerinimas. Suformuluoti penki veiklos uždaviniai:  

 2.1.1. Individualios mokinių pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas. 

Įgyvendinant šį uždavinį parengtas individualios mokinių pažangos stebėjimo tvarkos aprašas, dalykų 

mokytojai kartu su mokiniais pasirengė individualios pažangos stebėjimo formas. Klasių auklėtojai 

organizavo mokinių individualios pažangos aptarimą su mokiniais ir jų tėvais. Remiantis 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pateiktos apklausos rezultatais 89 proc. apklausoje 

dalyvavusių mokinių tėvų pritaria teiginiui, kad jie yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą 

mokykloje, ir 81 proc. 5-10 klasių mokinių taip pat sutinka su tuo, kad mokykloje su jais aptariamos 

mokymosi sėkmės.  

 Mokytojai dalijosi patirtimi apie mokinio pažangos pamatavimą posėdžių metu: 
pagrindinio ugdymo mokytojų  metodinėje grupėje aptarti „Mokinių pažangos stebėsenos ir 

fiksavimo būdai per  pamokas“, mokytojų tarybos posėdyje dalintasi gerąja patirtimi „Dalykų 

individualios pažangos stebėjimo vykdymas“, Kretingos rajono kūno kultūros mokytojų metodinėje 

grupėje skaitytas pranešimas „Vertinimas kūno kultūros pamokose“, rajoninėje konferencijoje   

pristatyta praktinė veikla „Sėkmingos pamokos faktoriai“. Mokytojai vedė atviras pamokas 



kolegoms:  lietuvių kalbos pamoka „Pusdalyvis ir jo gramatiniai požymiai“, rusų kalbos pamoka 

„Metų laikai ir mėnesiai“, pasaulio pažinimo pamoka „Mokomės ne tik mokykloje“, ugdomoji veikla 

priešmokyklinėje grupėje „Mugėje“. Mokytojai sistemingai plėtojo savo dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. Organizuoti bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai Mokyklos bendruomenei: 

edukacinė išvyka „Ilgalaikių ir trumpalaikių pedagogų stažuočių įtaka ugdymo proceso tobulinimui“, 

seminaras „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“.   Dalyvauta kituose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, susijusiuose su vaikų, mokinių pasiekimų vertinimu, savarankiškai analizuota metodinė 

medžiaga apie mokinio pažangos stebėseną ir fiksavimą. 

 Siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, kartą per mėnesį buvo organizuojama „Tėvų 

valandaׅ“, besibaigiant trimestrui vyko individualios konsultacijos tėvams su dalykų mokytojais, 

klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

  2.1.2. Mokinių skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas. 

Mokytojai savarankiškai analizavo metodinę medžiagą „Skaitymo kompetencijų ugdymo metodika“. 

Priimti susitarimai dėl bendrų reikalavimų pristatymams žodžiu ir rašto darbams, kurie įtraukti į  

Mokyklos ugdymo planą. Pradinio ugdymo metodinėje grupėje vyko diskusija „Sklandus ir geras 

skaitymas – gero mokymosi sėkmė“, kurios metu  pasidalinta patirtimi apie skaitymo reikšmę 

mokymuisi. Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime pristatytas pranešimas 

„Skaitymo strategijos“. Ugdant mokinių skaitymo ir raštingumo gebėjimus aktyviai bendradarbiavo 

mokytojai su Mokyklos bibliotekos vedėja.  Pravestos pamokėlės mažiesiems: „Knygų pasaulis – 

mano pasaulis“, „Ten, kur knygos gyvena“, organizuotas „Raštingiausio pradinuko“ konkursas, 

suorganizuota popietė pradinukams „Daktaro Aiskaudos diena bibliotekoje“. Mokyklos bibliotekos 

vedėja atliko tyrimą „Vaiko skaitymo kultūros ugdymas mokyklos bibliotekoje“, skaitė pranešimą 

ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Ką daryti, kad mūsų vaikai taptų skaitytojais?“. Siekiant 

paskatinti mokinių norą skaityti, dalyvauta tarptautiniame skirtukų mainų projekte. 5-8 klasių 

mokiniai ir mokytojos pagamino 16 knygų skirtukų, kurie buvo išsiųsti  Indijos mokiniams. Aktyviai 

bendradarbiaujama su kaimo bibliotekos vedėja, organizuoti bendri renginiai, užsiėmimai. 

  2.1.3. Edukacinių aplinkų ir informacinių technologijų naudojimas, siekiant sudominti 

mokinius. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupė 2017 m. vertinimui buvo pasirinkusi rodiklius 

„Mokymasis virtualioje aplinkoje“ ir „Edukacinių aplinkų panaudojimas“.  Gauti rezultatai parodė, 

kad Mokykloje gerai išvystytas informacinių technologijų tinklas (visuose kabinetuose yra 

kompiuteriai, multimedijos, 3 kabinetuose SMART lentos), dalykų mokytojai informacines 

technologijas dažnai naudoja savo pamokose. Sudarytos galimybės mokytojams naudotis 

informacinių technologijų kabinetu vedant įvairių dalykų pamokas. Atlikdami namų darbus mokiniai 

dažnai naudojasi IKT, dėl to gerėja mokinių mokymosi rezultatai.  Mokytojai dalyvavo mokymuose 

„Interaktyvios lentos valdymo ypatybės, panaudojimo galimybės“.  

  Mokytojai dažniau organizavo pamokas netradicinėse aplinkose: integruota istorijos ir 

tikybos pamoka „Ką tikėjo mūsų senoliai“ Baltų mitologijos parke, kūno kultūros pamoka „Krepšinio 

varžybų organizavimas ir teisėjavimas“ Klaipėdos Švyturio arenoje, edukacija Klaipėdos dramos 

teatre, matematikos pamoka laikrodžių muziejuje, ekonomikos pamoka Luminor banke, išvyka į 

Klaipėdą „Matematika aplinkoje“, istorijos pamoka Baublių bendruomenės muziejuje, dailės ir 

technologijų pamoka Klaipėdos Kalvystės muziejuje „Baltų papuošalai“ ir kt. Organizuotos  

pažintinės dienos „Mąstyk, sportuok, draugauk“, „Sveika vasara“, Žemės diena. 

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje vyko pasidalijimas patirtimi apie 

pamokas netradicinėje aplinkoje, edukacinių aplinkų naudojimą ugdymui „Pamokos kitokioje  

aplinkoje“. Mokytojai informaciją apie pamokas kitose erdvėse teikė Mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

 2.1.4. Saugios ir draugiškos mokyklos bendruomenės kūrimas, skatinant tėvų 

dalyvavimą įvairiose veiklose Įgyvendinant šį uždavinį organizuoti renginiai, į kuriuos buvo įtraukti 

mokinių tėvai: Mokytojų diena, popietė „Sportuojanti šeima“, stalo žaidimų vakaras „Žaidžiu su 

šeima“ ir kt. Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba organizavo prevencinius renginius: „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ“, Tolerancijos dienos paminėjimą. Įgyvendinama sveikatingumo programa 

„Sveikatos takas“. Vykdoma  smurto ir patyčių stebėsena bei prevencija klasėse, grupėse (klasių 

valandėlės, diskusijos, vaidybinės situacijos, pokalbiai, filmų peržiūros ir kt.). Mokytojai ir 

darbuotojai supažindinti su  Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo 



kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje,  parengtas Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas. Organizuotas tėvų pedagoginis 

švietimas (Kretingos ŠC PPP skyriaus psichologų paskaitos „Emocinio imuniteto stiprinimas“, 

„Emocinio intelekto puoselėjimo šeimoje svarba“), klasių valandėlės mokiniams, individualios 

psichologo konsultacijos mokiniams ir tėvams. Elektroniniame dienyne pateikiama informacija 

įvairiomis pedagoginėmis, psichologinėmis temomis. Mokiniams teikiama švietimo pagalba (spec. 

pedagogo, logopedo), mokytojo padėjėjo pagalba, organizuojamos dalykų mokytojų ilgalaikės ir 

trumpalaikės konsultacijos, sudarytos galimybės ruošti namų darbus dienos veiklos centre. Remiantis 

Nacionalinio egzaminų centro pateiktų klausimynų 4 ir 6 klasės mokiniams rezultatais 71,4 proc. 4 

klasės mokinių ir 90,9 proc. 6 klasės mokinių Mokykloje jaučiasi saugūs. 

 2.1.5. Mokyklos-daugiafunkcio centro ir kitų kaime  veikiančių institucijų partnerystės 

stiprinimas. Plėtojant bendradarbiavimą organizuoti bendri renginiai su Šv. Kazimiero koplyčia, 

bendruomenės centru ir kultūros skyriumi: Šv. Kazimiero Lietuvos ir jaunimo globėjo diena, 

Užgavėnių šventė „Žėima, biek ėš kėima“, pilietinė akcija „Trispalvės gaminimas iš vėjo malūnėlių“, 

Žibintų šventė „Pasidalink šviesa ir gerumu“. Mokyklos bendruomenė dalyvavo bendruomenės 

centro organizuotoje  „Šluotos šventėje-2017“, Vasaros šventės programoje, Tarptautinės 

pagyvenusių žmonių dienos paminėjime. Bendruomenės nariai dalyvavo Mokyklos organizuotoje 

Kaziuko mugėje, popietėje „Sportuojanti šeima“ ir kt. Kaimo bendruomenė įsijungė į respublikinius 

projektus „Mes rūšiuojam“, „Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“, „Laimingas vanduo - Lietuvos gyvastis“. 

Mokiniai ir mokytojai dalyvavo kaimo aplinkos tvarkymo akcijose. Ypač aktyvus bendradarbiavimas 

vyksta su kaimo biblioteka: vedamos pamokėles, kartu su mokytojais organizuojama įvairi veikla 

mokiniams. Mokykloje treniruojasi, sportines varžybas organizuoja sporto klubo „Baubliai“ nariai. 

Suaugusieji pakviesti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo savaitės veiklas. Jaunos šeimos dalyvavo 

projekte  „Tribūna jaunai šeimai“. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „Mano 

darbščiosios rankelės“, popietės „Apie knygas pagal receptą“ ir „Sielos terapija“. Parengta 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Suaugusiųjų etnografinių ir bendrakultūrinių 

kompetencijų ugdymas pažįstant vakarų Lietuvą”, kuriai buvo skirtas finansavimas. Įgyvendinant šią 

programą, organizuotos pažintinės išvykos „Liaudies pamaldumo praktikos Šiluvoje ir Tytuvėnuose: 

Šilinių atlaidai“, „Lietuviškos kryždirbystės fenomenas – saugotina vertybė“, „Paukščiai lietuvių 

liaudies kultūroje ir kūryboje“, susitikimas su žolininke  „Vaistiniai augalai Lietuvos folklore ir 

praktinis jų panaudojimas liaudies medicinoje“.  

 2.2. Ugdymo rezultatai. 

 2.2.1. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) rezultatai. 

 2, 4 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo NMPP. 2 klasės mokiniai geriausiai atliko rašymo 

(kalbos sandaros pažinimo) užduotis (surinktų taškų vidurkis 78,3 proc.), sunkiau sekėsi atlikti 

skaitymo užduotis (surinktų taškų vidurkis 57,8 proc.).  

 
1 lentelė. 2 klasės mokinių NMPP rezultatai pagal surinktų taškų vidurkį (procentinę dalį). 

 

 4 ir 6 klasės NMPP matematikos rezultatai žemesni lyginant su kitų testų rezultatais (žr. 

2 ir 3 lentelę). 4 klasės mokiniai geriausiai atliko rašymo užduotis (surinktų taškų vidurkis 71,4 proc.), 

6 klasės mokinių aukščiausias surinktų taškų vidurkis taip pat rašymo užduoties (55 proc.). 

Atsižvelgiant į NMPP rezultatus numatytos priemonės mokinių pasiekimams gerinti: daugiau 

dėmesio skirti užduočių diferencijavimui pamokose ir skiriant namų darbus,  lietuvių kalbos ir 
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matematikos mokytojams skirtos papildomos valandos mokinių poreikiams tenkinti, kurių metu 

teikiama pagalbą įvairių gabumų mokiniams. 
 

 
2 lentelė. 4 klasės mokinių NMPP rezultatai pagal surinktų taškų vidurkį (procentinę dalį). 

 

 
3 lentelė. 6 klasės mokinių NMPP rezultatai pagal surinktų taškų vidurkį (procentinę dalį).. 

 

 2.2.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai. 

  2017 metais PUPP dalyvavo 7 mokiniai, 3 iš jų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP pažymių vidurkis - 5,1. Vienas mokinys pasiekė aukštesnįjį lygį, 

6 mokiniai – patenkinamą lygį.  Lietuvių kalbos (gimtosios) metinio įvertinimo vidurkis – 4,8. 

Matematikos PUPP pažymių vidurkis – 5,3. Vienas mokinys pasiekė aukštesnįjį lygį, 1 - pagrindinį 

ir 5 mokiniai – patenkinamą lygį. Matematikos metinio įvertinimo vidurkis – 5,0. Lietuvių kalbos 

(gimtosios) ir matematikos PUPP rezultatų vidurkiai aukštesni už atitinkamų dalykų metininių 

pažymių vidurkį. Įgiję pagrindinį išsilavinimą 2 mokiniai toliau mokslus tęsia gimnazijoje, 5 – 

profesinėse mokyklose.  

2.2.3. Kiti pasiekimai. 2017 metais mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, varžybose. Lietuvos mokyklų žaidynių 16 kg svarsčio rovimo varžybų rajoniniame 

etape komandinėje įskaitoje užimta I vieta, individualiose varžybose - II vieta  (kūno kultūros 

mokytojas metodininkas J. Benetis), rajoniniame piešinių konkurse  „Mes prieš korupciją“ užimta II 

vieta (dailės mokytoja R. Jurgaitienė), Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir 

gimnazijų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurse „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“ laimėtos dvi II 

vietos, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniame etape  užimta III vieta (lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė L. Odinienė), tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“  

vienas mokinys pateko į rajono geriausių mokinių dešimtuką (matematikos vyr. mokytoja L. 

Būtenienė). Taip pat aktyviai dalyvauta kituose konkursuose: tarptautinis konkursas „Olympis 2017“, 

jaunųjų matematikų olimpiada 5-8 kl., nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo 

konkursas, rusų k. dailyraščio rajoninis konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“, lietuvių 

kalbos konkursas „Švari kalba- švari galva“, rajoninis konkursas „Raštingiausias pradinukas“ ir kt. 

2.3. Įstaigos vykdytos programos, projektai. 
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Eil. 

Nr. 

Programos/ 

projekto 

pavadinimas 

Programos/projekto tikslai. Trumpas aprašymas.  Rezultatai 

1. 2016-2021 metų 

sveikatos 

stiprinimo 

programa 

„Sveikatos takas“. 

Projektas 

„Sveikatiada“ 

Programos paskirtis – organizuoti sėkmingą 

vaikų sveikatos ugdymą, kurti Mokyklos 

bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę 

aplinką. Įgyvendinant šią programą 2017 m. 

buvo organizuoti sporto, sveikatos stiprinimo 

renginiai (protų mūšis „Mankštiada“, akcija 

„Košės diena“ ir kt.)  

Mokykla, mokiniai 

apdovanoti 

padėkos raštais.  

2. Respublikiniai 

projektai  

„Mes rūšiuojam“, 

„Mąstau. Rūšiuoju. 

Gyvuoju!“  

 

 

Projektų tikslai: 

1. Šviesti visuomenę, skatinti gyventi ir leisti 

laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas 

priemones, tausoti aplinką ir energijos šaltinius, 

skleisti žinią apie tokių paslaugų naudą. 

 2. Skatinti rūšiuoti ir rinkti elektros ir 

elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų 

atliekas, mažinti aplinkos taršą. 

Į projektą įsijungė kaimo bendruomenės nariai, 

aplinkinių kaimų gyventojai. Surinkta 1,2 t 

elektronikos, 70 kg baterijų. 

Dovana 

mokiniams – 

bilietai į  kino 

filmą. Mokyklai 

įteiktas 

Tarptautinis 

Gamtosauginių 

mokyklų 

programos 

sertifikatas ir 

Žalioji vėliava. 

3. Respublikinis  

socialinis kūrybinis  

projektas 

„Laimingas 

vanduo- Lietuvos 

gyvastis“ 

Projekto tikslas – ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą 

ir draugišką asmenybę. 

Per įvairias pažintines ir kūrybines veiklas 

ugdomas vaikų ir jaunimo pilietiškumas, 

saviraiška, plečiamas jų kultūrinis akiratis ir 

ekologinis sąmoningumas, skatinama 

savanoriška veikla. 

Mokiniai tampa 

pilietiškai 

aktyvesni, 

įtraukiama kaimo 

bendruomenė. 

4. Programos 

„Jaunoji Europa“ 

projektas „Zipio 

draugai“ 

Prevencinės programos „Zipio draugai“ tikslas – 

siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, 

padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa vykdoma 

priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

Gaunamos 

priemonės šiai 

programai vykdyti. 

5. ES programos 

„Pienas vaikams“, 

„Vaisių skatinimas 

mokyklose“ 

Programoje dalyvauja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1-4 

klasių mokiniai. Programos tikslas - propaguoti 

sveiką mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių, pieno 

produktų vartojimo įpročius, skatinti vaisių ir 

pieno produktų vartojimą.  

Gaunami 

nemokamai pieno 

produktai ir vaisiai 

papildomam 

mokinių 

maitinimui. 

6. Kretingos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

įgyvendinamas  

projektas „Tribūna 

jaunai šeimai“. 

Projektu siekiama jaunų šeimų dalyvavimo, 

kuriant palankią jaunimo politiką jaunų šeimų 

atžvilgiu Kretingos rajone. Projekto 

organizuojamuose veiklose dalyvavo 12 jaunų 

šeimų atstovų. 

Projekto dalyviai 

įgijo naujų žinių, 

turiningai praleido 

laisvalaikį.  

7. Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo programa 

„Suaugusiųjų 

etnografinių ir 

bendrakultūrinių 

kompetencijų 

ugdymas pažįstant 

Vakarų Lietuvą“ 

Programos tikslas – ugdyti suaugusiųjų 

etnografines ir bendrakultūrines kompetencijas.  

Programos dalyviai buvo  supažindinti su 

Lietuvos folkloro turtingumu, vaistinių augalų 

panaudojimu liaudies medicinoje, istorinio, 

kultūrinio, sakralinio paveldo objektais Šiluvoje 

ir Tytuvėnuose, su lietuviškos kryždirbystės 

daugiareikšmiškumu, istorinėmis aktualijomis. 

Gautas 

finansavimas 

programos 

įgyvendinimui. 

Programos 

dalyviai susipažino 

su daug platesniu 

kultūriniu 

kontekstu, įgijo 



bendrųjų 

kultūrinių 

kompetencijų.  

8. Projektas 

„Lietuvos 

valstybės 100-

mečiui -  100 

kilometrų“ 

Kūno kultūros mokytojo parengto projekto 

tikslas – sveikatingumo ir pilietiškumo ugdymas. 

Į projekto vykdymą įtraukti 5-10 klasių mokiniai. 

Dalyviai 

apdovanoti prizais, 

padėkos raštais. 

 

3. PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

3.1.  Biudžetas: 

 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) Lėšos ( tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 155,1 143,8 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokinio krepšelio 

lėšos) 
194,5 202,2 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2 proc. GPM)  0,9 1,3 

ES lėšos - - 

 

PRIEDAS. Finansinės ataskaitos pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr.A1-1027 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų 

finansinių ataskaitų rinkinių ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo ir 

teikimo  tvirtinti tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą. 

  

  

4. PROBLEMOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI 

  

4.1. Prasta geltonojo mokyklinio autobuso techninė būklė dėl blogos žvyruotų kelių 

būklės ir autobuso amžiaus (pradėtas eksploatuoti 2005 m. rugsėjo 1 d.). Kasmet daug lėšų 

išleidžiama  autobuso remontui: 2015 m. buvo išleista 2130,64 Eur., 2016 m. – 1837,47 Eur, 2017 m. 

– 1849,90 Eur. 

4.2.  Nusidėvėjusi,  suirusi pėsčiųjų takų, aikštelių prie Mokyklos danga. Kelia pavojų 

mokinių, darbuotojų saugumui. Danga nėra keista nuo 1980 metų. 

4.3. Mokyklos pastato vidaus renovacija. 

 

 

  

Direktorė            Loreta Žiliuvienė  

  

______________ 

 

 

PRITARTA 

Kretingos rajono Baublių mokyklos- 

daugiafunkcio centro tarybos 2018 m. vasario 20  d.  

posėdžio protokolu Nr.(1.4.)-02 


