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Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui
Algirdui Kęstučiui Rimkui
DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS KATINŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEISINGUMO
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko patikrinimą dėl gautos informacijos apie nepagrįstą
mokinių skaičių Katinų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje ir pirmoje klasėje.
Patikrinimo metu nustatėme, kad pirmos klasės mokinys D. R. Lietuvos Respublikos gyventojų
registro duomenimis 2011-07-07 išvyko iš Lietuvos. Nepaisant to fakto mokinys 2011-09-01 įtrauktas į
Katinų pagrindinės mokyklos mokinių sąrašus. Mokinio priėmimas nebuvo įformintas mokymosi
sutartimi. Mokinys įrašytas ir Mokinių registre. Vadovaujantis įstatymu 1 mokinio krepšelio lėšos (toliau –
MK lėšos) skiriamos pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d. Pagal mokinių dienyno įrašus
2011 m. rugsėjo mėn. 1–2 jungtinėje klasėje buvo 10 mokinių, o Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
duomenimis, – 9 mokiniai. Vadovaujantis įstatymu 2 , 2011 m. vienam sutartiniam mokiniui patvirtinta
3 310,00 Lt. Už nesantį mokinį Katinų pagrindinė mokykla neteisėtai gavo 4 836,31 Lt. Visą rugsėjo
mėn. dienyno įrašai rodo, kad mokinys pamokas lankė. Iš Mokinių registro D. R. išbrauktas 2011-09-30.
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikas L. K. iš Lietuvos išvyko 2012-04-05. Nežiūrint to, iki
mokslo metų pabaigos L. K. yra priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašuose, ir dienyne žymima, kad
užsiėmimuose dalyvauja. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 3 Katinų pagrindinei
mokyklai patvirtintas 4 valandų finansavimas iš MK lėšų mišraus amžiaus vaikų grupei. Vadovaujantis
šiuo sprendimu patvirtintas minimalus vaikų skaičius grupėje – 10. 2011-09-01 grupės vaikų skaičius
atitiko sprendimo reikalavimus. Pastebime, kad L. K., kaip ir 2,5 metų amžiaus vaikas R. A., yra įtraukti į
būsimą ikimokyklinio ugdymo grupę 2012-09-01. Šios fiktyvios grupės pagrindu mokyklos direktorė
prašo papildomų valandų, tuo pačiu ir neteisėto finansavimo.
Išvados:
1. 2011 m. rugsėjo mėn. Katinų pagrindinės mokyklos pirmoje klasėje faktiškai nesimokė viena
mokinė (iš Lietuvos išvykusi 2011-07-07), priešmokyklinio ugdymo grupės 2012 m. balandžio ir gegužės
mėn. nelankė vienas vaikas (iš Lietuvos išvyko 2012-04-05). Į 2012 m. būsimą priešmokyklinio ugdymo
grupę įtrauktas 2,5 metų amžiaus vaikas ir 2012-04-05 išvykęs vaikas. Vaikų apskaita 2011-09-01
1–2 jungtinėje klasėje buvo neteisinga, į jungtinę klasę neteisėtai įtrauktas vienas mokinys.
2. Mokyklos direktorė, aplaidžiai vykdydama mokinių apskaitą, kaip asignavimų valdytoja,
nepagrįstai gavo 4 836,31 Lt iš valstybės biudžeto.
3. Mokyklos direktorė sudarė fiktyvų 2012–2013 m. m. mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės
sąrašą, kurio pagrindu galimai siekia nepagrįsto finansavimo.
4. Katinų pagrindinės mokyklos mokinių registras tvarkomas netinkamai. Registro duomenys apie
Katinų pagrindinės mokyklos mokinius (vaikus) neparodo tikros ir teisingos būklės. 2011–2012 m. m.
buvo klastojami įrašai 1–2 jungtinės klasės ir ikimokyklinio ugdymo grupės dienynuose.
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LR švietimo įstatymas Nr. I-1489 su vėlesniais pakeitimais.
LR 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XI-1210.
3
Spendimas „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2011–2012 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio
patvirtinimo“.
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5. Savivaldybės administracija netinkamai atliko Katinų mokyklos veiklos priežiūrą, kaip to
reikalaujama Švietimo įstatymo 64 str.4 d.
Rekomendacijos:
1. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui
Rimkui sustiprinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kontrolę švietimo įstaigoms dėl Mokinių registro
duomenų teisingumo ir tikrumo.
2. Savivaldybės administracijos direktoriui Vitalijui Žiurliui:
2.1. Imtis priemonių, kad Savivaldybės vykdomoji institucija tinkamai atliktų Katinų pagrindinės
mokyklos ir kitų švietimo įstaigų veiklos priežiūrą;
2.2. Dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų ir dokumentų klastojimo Darbo kodekso nustatyta
tvarka įvertinti Katinų pagrindinės mokyklos direktorę Liliją Miežinienę.
3. Apie rekomendacijų vykdymą informuoti Kontrolės ir audito tarnybą iki 2012 m. rugpjūčio
20 d.
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