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1. Informacija apie Įstaigą
1.1 Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kelmės r. Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio gimnazija. Trumpasis pavadinimas – Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija.
Gimnazija įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190094160. Įsteigimo metai – 1867 m.
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 190094160. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
Savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, kodas - 111106461, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143,
Kelmė. Gimnazijos buveinė – Mokyklos g.1, 86383, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas. Gimnazijos
grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. Tipas – gimnazija, kodas 3124. Pagrindinė
paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams. Kitos paskirtys –
ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio
ugdymo mokykla, formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla. Mokymo kalba –
lietuvių. Mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. Mokymo proceso
organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.
1.2. 2017–2018 m.m. gimnazijoje mokėsi 236 vaikai ir mokiniai, tuo tarpu praėjusiais
mokslo metais buvo 252. Kasmet mokykla sumažėja apie 15 vaikų. Padėtį šiek tiek pagerina tai,
kad atsivežami mokiniai iš 2016 m. uždarytos Lykšilio pagrindinės mokyklos. Demografinė padėtis
kasmet prastėja. Dalis vaikų, kurie gauna nemokamą maitinimą, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš
socialinės rizikos šeimų. Kasmet daugėja socialinio pedagogo, psichologo konsultuojamų mokinių
skaičius. Daugėja mokinių su elgesio problemomis. Šaukėnuose veikiantis Kultūros ir amatų
centras, aktyviai veikianti miestelio bendruomenė, saviveiklos kolektyvai stipriai prisideda prie
kultūrinės situacijos gerinimo. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Šaulių sąjunga, Kurtuvėnų
regioniniu parku, aplink esančiomis mokyklomis. Gimnazijoje veikiantis muzikos skyrius prisideda
prie meninio, kultūrinio mokinių ugdymo.
1.3. Kontaktinė informacija
Adresas: Mokyklos g.1, 86383, Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas. Tel. Nr. +370 427 55242,
faks. Nr. +370 427 55418; saukenu.gimnazija@gmail.com , www.saukenu.gimnazija.lt
1.4. Įstaigos vadovas
Įstaigos vadovas – direktorė Rima Andrulienė, III vadybinė kategorija.
1.5. Įstaigos darbuotojai
1.6.1. Mokytojai
Dalyko
Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos
pavadinimas
Viso
Mokytojai Vyresnieji
Mokytojai
Mokytojai Neatestuo
(p/n)
mokytojai metodininkai ekspertai
ti (p/n)
(p/n)
(p/n)
(p/n)
Lietuvių kalba
2
2p
Anglų kalba
2
1p
1p
Vokiečių kalba
2
2p
Rusų kalba
1
1p
Tikyba
1
1n
Etika
1
1p
Istorija
2
2p
Geografija
1
1p
Matematika
3
1p/1n
Informacinės t.
1
1p

2
Biologija
Fizika
Chemija
Dailė
Muzika
Technologijos
Kūno k.
Pradinės klasės
Muzikos skyrius

1
1
1
2
2
3
2
4
5

1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p

1n
1p
2p
1p

1p
2p
1p
2p
3p

P/n – nurodyti pagrindinė darbovietė ar nepagrindinė
1.6.2. kiti įstaigos darbuotojai
Nr.

Pareigos
Etatai
Pedagoginiai darbuotojai:
1.
Direktorius
1
2.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1
3.
Socialinis pedagogas
1
4.
Logopedas
0,5
5.
Specialusis pedagogas
0,5
6.
Psichologo asistentas
1
7.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
0,61
8.
Auklėtojas
0,61
9.
Pailgintos dienos grupės auklėtojas
0,5
10. Skyriaus vedėjas
0,25
Nepedagoginiai darbuotojai:
11. Vyr. bibliotekininkas
1
12. Mokytojo padėjėjas
1
13. Vyr. buhalteris
1
14. Raštinės vedėjas
1
15. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
1
16. Informacinių technologijų specialistas
1
17. Auklėtojo padėjėjas
0,5
18. Vairuotojas
2
19. Budėtojas
1
20. Rūbininkas
1
21. Kiemsargis
1
22. Valytojas
5,2
23. Darbininkas
2
2017-2018 m.m. gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai ir 18 nepedagoginių darbuotojų.
2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant Įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos tikslus,
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis
2.1. Išsikeltas tikslas: Siekti kokybiško ir veiksmingo kiekvieno mokinio ugdymo(si).
2.1.2. Uždavinys: Stiprinti mokytojų kompetencijas, susijusias su mokymo(si)
veiksmingumu.
2.1.3. Įgyvendinimo priemonės:
2.1.3.1. Tikslingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas.
2.1.3.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas– pasitikėjimo kultūros
kūrimas.
2.1.3.3. Išorės vertinimo išvadų aptarimas, tolesnių veiksmų numatymas.
2.1.3.4. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos tobulinimas.
2.1.3.5. Mokytojų metinė veiklos refleksija ir aptarimas su gimnazijos vadovais.
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2.1.4.Uždavinys: Užtikrinti
pagalbą mokiniams,
glaudžiai
bendradarbiaujant
mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, tėvams.
2.1.5.Įgyvendinimo priemonės:
2.1.5.1. Įvairios bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formos– tėvų pedagoginis,
psichologinis švietimas.
2.1.5.2. Pedagoginės, specialiosios, psichologinės pagalbos teikimas.
2.1.5.3. Penktokų, naujai atvykusių mokinių adaptacijos įvertinimas.
2.1.5.4. Dalykų modulių, laikinųjų grupių mokymosi pagalbai teikti steigimas.
2.1.5.5. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendradarbiavimas sprendžiant
ugdymo(si) problemas.
2.1.5.6. Mokinių pasiekimų aptarimas.
2.2. Išsikeltas tikslas: Siekti mokinių asmeninės brandos, skatinti jų saviraišką.
2.2.3. Uždavinys: Stiprinti mokinių savivertę, ugdyti bendruomeniškumo jausmą skatinant
iniciatyvą, atsakomybę ir lyderystę.
2.2.4. Įgyvendinimo priemonės:
2.2.4.1. Aktyviųjų susirinkimų organizavimas.
2.2.4.2. Lyderystės ugdymas per įvairias veiklas.
2.2.4.3. Tėvų dienos organizavimas.
2.2.4.4. Savanorystės iniciatyvų skatinimas.
2.2.5Uždavinys: Ugdyti tautinę patriotinę savimonę, pasididžiavimo savo mokykla
jausmą.
2.2.6. Įgyvendinimo priemonės:
2.2.6.1. Pilietiškumo ugdymo veiklų organizavimas
(talkos, akcijos, koncertai,
skaitymai).
2.2.6.2. Kalendorinių bei valstybinių švenčių paminėjimo renginiai.
2.2.6.3. Jaunųjų šaulių veikla.
2.2.6.4. Gimnazijos istorijos paveldo puoselėjimas.
2.2.6.5. Naujų gimnazijos tradicijų kūrimas ir senų puoselėjimas.
2.3. 2017 m gimnazijoje vykdyti projektai:
2.3.1. Projektas „ Mano mokykla gali“.
2.3.2. Projektas „4:0 vokiečių kalbos naudai”.
2.3.3. Lietuvos futbolo federacijos ir Getės instituto projektas „Futboliukas“.
2.3.4. Sveikatingumo projektas “Ar tu plauki?”
2.3.5.Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas vaikų vasaros stovykloje „Spalvos
vaikams“ –1650 Eur.
2.3.6. ”Sveikatiada“.
2.3.7. Žemės ūkio ministerijos, programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos
centro šviečiamosios gyvulininkystės programa „Augink, rūpinkis, mylėk“.
2.3.8. „Antras žingsnis“.
2.3.9. „Zipio draugai“.
2.3.10. „Obuolio draugai“.
2.3.11. Vokiečių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje „Kiškis Hansas“ – 250,00
Eur.
2.3.12. Gamtosauginis projektas „Mes rūšiuojam“–113,39 Eur.
2.3.13. „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ – 729,35 Eur.
2.3.14. „Pienas vaikams“ –1049,79Eur.
2.3.15. Goethe’s instituto Lietuvoje projektas “Vadovėlio “Paul, Lisa & Co” pilotavimas
Lietuvos mokyklose“–160,00 Eur.
2.3.16. NMVA projektas „Besimokantys mokytojai–besimokantys mokiniai“.
2.3.17. Projektas „ Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų penktų klasių mokinių
mokymas plaukti‘.
2.4. 2017m. gauta iš 2 proc. GPM 1124,34 Eur. Iš viso pritraukta lėšų per 2017m. 5126,87
Eur
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2.5. Vadovo indėlis:
2.5.1. 2017 m. direktorius, siekdamas kokybiško, tikslingo ir apibrėžto veiklos
reglamentavimo, parengė 151 veiklos įsakymą, 144 įsakymus mokiniams, 31 komandiruočių
įsakymą, 14 atostogų ir 34 personalo įsakymus. Parengė 19 tvarkos aprašų, atnaujino
pareigybių aprašymus.
2.5.2. Aktyviai skatinama lyderystė. Aktyvus mokinių komitetas savarankiškai organizuoja
renginius gimnazijos ir kitų rajono mokyklų mokiniams. Sustiprėjusi tėvų savivalda
dalyvaujanti tiek aptariant problemas, tiek organizuojant renginius.( Pasidalyta lyderystė, išorės
vertintojų nuomone, įvardinta kaip viena stipriųjų gimnazijos sričių).
2.5.3. Pakeisti valgyklos langai.
2.5.4. Efektyvus lėšų valdymas ( 2017 m. pradėti turint 17 000 Eur. skolos MK, o užbaigti
turint 3000 Eur.skolos soc. draudimo įmokoms. Darbo užmokestis išmokėtas 100 proc.).
2.5.5. Projektas „ Aštuntų klasių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono
partnerinėse mokyklose“. Nr.09.2.1-ESFA-K-728-01-0059
2.5.6. Neformaliojo švietimo vaikų stovykla „Spalvos vaikams“, kurios metu 30 mokinių
iš 1-4 klasių 10 dienų gyveno ir miegojo mokykloje, keliavo po apylinkes, žaidė ir pramogavo.
Projekto vertė 1650 Eur.
2.5.7. Aktyviai puoselėjamos pilietiškumo, patriotizmo tradicijos. Gimnazijoje jaučiama
jaunųjų šaulių veikla. Palaikomi glaudūs ryšius su Lietuvos Šaulių sąjunga 2017 m. sausio 1 d.
už pilietinį ir tautinį mokinių ugdymą m gimnazijai iškilmingai įteikta Gedimino pilies
bokšto vėliava. Palaikomi ryšiai su V. Pūtvio-Putvinskio giminaičiais. 2017 m. pavasarį jie
įsteigė 100 Eur. kasmetinę premiją už aktyvią patriotinę ir šaulišką veiklą.
3. Įstaigos biudžetas (2017 biudžetinių metų pabaigos duomenys)
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai 2017 metais skirta 373,8 tūkst. Eur., mokinio
krepšelio lėšų, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondui skirta 366,8 tūkst. Eur. Liko
kreditinis įsiskolinimas 3,0 tūkst. Eur tik socialinio draudimo įmokoms. Mokymo priemonėms
skirta 1,4 tūkst. Eur, spaudiniams – 3,4 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui per 2017 metus skirta 1,2
tūkst. Eur, kitoms paslaugoms skirta 1,0 tūkst. Eur krepšelio lėšų asignavimų. Gautos lėšos
panaudotos, įsiskolinimo nėra.
Biudžeto asignavimų mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokyklos muzikos skyriui per 2017 metus
patvirtinta 2,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui. Gautos lėšos panaudotos, įsiskolinimo nėra.
Mokinio krepšeliui papildomai buvo skirta lėšų pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti
(lėšų šaltinis 20031) 7,3 tūkst. Eur., iš jų darbo užmokesčiui – 5,9 tūkst. Eur, soc. draudimui – 1,4
tūkst. Eur. Asignavimai gauti ir panaudoti.
Mokymo aplinkai finansuoti per 2017 metus skirta 196,7 tūkst. Eur biudžeto asignavimų.
Mokymo aplinkos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondas – 121,9 tūkst. Eur, kreditinio
įsiskolinimo darbuotojams nėra. Ryšių paslaugoms (telefono, interneto sąnaudoms) apmokėti skirta
0,7 tūkst. Eur, transporto išlaidoms (mokyklinių autobusų degalams, priežiūrai ir remontui) - 19,0
tūkst. Eur. Spaudiniams skirta ir panaudota 0,3 tūkst. Eur, kitoms prekėms – 1,0 tūkst. Eur, iš kurių
nupirkti 3 kompiuteriai, kvalifikacijos kėlimui – 0,3 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto remontui
(gimnazijos valgyklos langų keitimui) savivaldybė papildomai skyrė – 5,5 tūkst. Eur. Kitoms
paslaugoms skirta ir panaudota 0,7 tūkst. Eur. Komunalinėms paslaugoms, t.y., šildymui, elektros
energijai, vandentiekiui ir atliekų surinkimui skirta 47,3 tūkst. Eur. Kreditinis įsiskolinimas 2017 m.
gruodžio 31 d. 15,82 Eur už elektros energiją ir 706 Eur gimnazijos mokytojams kelionių į darbą
kompensacija. Debetinis įsiskolinimas – 11,9 tūkst. Eur. Tame skaičiuje yra mokyklos stadiono
draudimo likutinė vertė ir BUAB „Izobara“ įsiskolinimas mokyklai, kuris sudaro 11,3 tūkst. Eur.
Per metus atstatyta kasinių išlaidų už 4855,92 Eur, tai yra suma, kurią grąžino tiekėjai (UAB
„Biolitex“, VĮ Kretingos maistas), nuomojantys įstaigos patalpas, už sunaudotą elektros energiją ir
vandenį bei nuotekas.
Mokymo aplinkai papildomai buvo skirta lėšų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti (lėšų šaltinis 20034) 1,4 tūkst. Eur.
Asignavimai gauti ir panaudoti.
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Mokymo aplinkos išlaidoms finansuoti papildomai taip pat skirta 15,2 tūkst. Eur. (lėšų
šaltinis 203), komunalinėms išlaidoms, asignavimai gauti ir panaudoti.
Neformaliajam ugdymui (Muzikos skyriui) iš savivaldybės lėšų skirta 50,5 tūkst. Eur. Iš jų:
darbo užmokesčio fondui 37,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 12,2 tūkst. Eur, mokymo
priemonėms skirta 0,7 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 0,1 tūkst. Eur. Gautos lėšos panaudotos,
įsiskolinimo nėra.
Mokinių pavėžėjimui per 2017 metus iš viso skirta 14,6 tūkst. Eur., iš jų: savivaldybės biudžeto
lėšos – 12,6 tūkst. Eur, valstybės lėšos (203 šaltinis) – 2,0 tūkst. Eur. Kreditinio įsiskolinimo nėra.
Išlaidoms maisto produktams socialiai remtinų mokinių maitinimui 2017 m. skirta 18,7 tūkst.
Eur, panaudota 17,3 tūkst. Eur. Sumažėjo nemokamą maitinamą gaunančių mokinių skaičius.
Per 2017 m. buvo planuota gauti 5,8 tūkst. Eur pajamų už išlaikymą švietimo įstaigose bei
atsitiktines paslaugas ir 0,6 tūkst. Eur už patalpų nuomą. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės
biudžetą 6,3 tūkst. Eur. Asignavimai panaudoti prekių ir paslaugų pirkimui.
2017 metais gimnazija taip pat gavo paramos lėšų iš gyventojų savanoriškai skiriamo 2 proc.
nuo sumokėto GPM. Šios lėšos sudarė 1124,34 Eur. Be to, gimnazija, dalyvaudama vokiečių kalbos
mokymo projekte „Kiškis Hansas“ per 2017 metus gavo 250,00 Eur projekto lėšų, skirtų mokytojos
darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, panaudojo 321,36 Eur., 2016 metais gautas lėšas. Kitos
papildomai gautos lėšos yra iš Nacionalinio egzaminų centro – 1209,96 eur, skirtos pedagogams už
darbą egzaminų sesijos metu ir kelionių išlaidoms.
3.1.
Sąmata €
(planas 2017 m.)

Gauta
asignavimų €

373 767,00

373 767,00

373 767,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

Iš viso: Mokinio krepšelio lėšų

376 067,00

376 067,00

376 067,00

Mokymo aplinkai

196 678,00

196 675,06

Muzikos skyriui

50 520,00

50 519,69

50 519,69

Mokinių pavėžėjimui

12 600,00

12 598,15

12 598,15

259 798,00

259 792,90

7 261,00

7 261,00

7 261,00

1 383,00

1 383,00

1 383,00

15 155,00

15 155,00

15 155,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

18 700,00

17 256,96

17 256,96

Mokinio krepšeliui
Muzikos skyriui iš mokinio krepšelio

Iš viso: Savivaldybės lėšų

Pedagogų darbo apmokėjimo
sąlygoms gerinti (20031)
Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti
(20034)
Mokymo aplinkos finansavimui
padidinti (203) lėšos
Mokinių pavėžėjimui (203) lėšos
Nemokamam maitinimui

Atstatyta kasinių
išlaidų €

4 855,92

4 855,92

Kasinės išlaidos €

201 530,98

264 648,82
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Biudžetinių įstaigų pajamos (patalpų
nuoma)

600,00

597,58

597,58

Biudžetinių įstaigų pajamos
(atsitiktinės paslaugos)

500,00

442,26

442,26

Biudžetinių įstaigų pajamos
(neformalusis švietimas)

5 300,00

5 297,48

5 297,48

Pajamos iš viso

6 400,00

6 337,32

6 337,32

Iš viso (biudžeto asignavimų):

686 764,00

685 253,18

4 855,92

690 109,10

3.2. 2017 m. iš įvairių šaltinių gauta lėšų:
Valstybės biudžetas:

420.332,92 Eur

Savivaldybės biudžetas:

259.792,90 Eur

Europos sąjungos lėšos:

321,36 Eur

Specialiosios programos:

6.337,32 Eur

Paramos lėšos (2 proc.):

1.124,34 Eur

Paramos lėšų (2 proc.) likutis

1.356,58 Eur

Gauta paramos iš kitų šaltinių:

50,00 Eur

Viso:

589.315,42 Eur

3.3. Gautas lėšas mokykla panaudojo:
3.3.1. Mokinio krepšelio finansavimui – 373767,00 Eur + 7261,00 (20031 lėšos) + 1209,96 Eur.
(NEC- egzaminams)
- darbo užmokesčiui

287.839,92

- socialinio draudimo įmokoms

87.274,09

- spaudiniams (vadovėlių įsigijimui)

3.357,86

- kitoms prekėms (mokymo priemonėms)

1.447,99

- komandiruotės išlaidoms

183,04

- kvalifikacijos kėlimui

1.156,20

- kitos paslaugos (IKT, mok. paž. veikla, profes. orient.)

978,86

(818,28+75,00+85,58)
Viso:

382.237,96

3.3.2. Mokymo aplinkai – 196.675,06 Eur + 15.155,00 Eur (203 lėšos) + 1.383,00 Eur (20034)
- darbo užmokesčiui

94.325,00

- socialinio draudimo įmokoms

28.991,00

- medikamentams

55,89

- kitoms prekėms

1.000,00

- ilgalaikio turto remontas (valgyklos langai)

5.500,00

- komunalinės paslaugos

62.487,00

- ryšių paslaugo

617,22
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- transporto išlaikymui

18.998,94

- spaudiniams

289,26

- kitoms paslaugoms

690.00

- kvalifikacijos kėlimui

258,75

Viso:

213.213,06

3.3.3.Muzikos skyrius – 50.519,69 Eur + 2.300,00 Eur (MK lėšos)
- darbo užmokesčiui
- socialinio draudimo įmokom

39.797,00
12.226,00

- kitoms prekėms (mokymo priemonėms)

702,98

- kvalifikacijos kėlimui

93,71

Viso:

52.819,69

3.3.4. Specialiosioms programoms (už paslaugas) – 5.739,74 Eur:
- kitoms prekėms
- transporto paslaugos

379,00

- festivalis „Skriski giesmele...“

297,00

- kitoms išlaidoms
Viso:
3.3.5.

1.370,80
5.739,74

Specialiosioms programoms (patalpų nuoma) – 597,58 Eur:

- kitoms prekėms

597,58

Viso:

597,58

3.3.6.

Nemokamas mokinių maitinimas ir administravimas - 17.256,96 Eur:

- socialinė parama pinigais
Viso:
3.3.7.

Viso:
3.3.8.

17.256,96
17.256,96

Mokinių pavėžėjimui – 12.598,15 Eur + 2.000,00 Eur (203 lėšos)

- kitos paslaugos

14.598,15
14.598,15

Vokiečių kalbos skatinimas -321,36 Eur (išleista):

- darbo užmokesčiui

245,35

- socialinio draudimo įmokoms

76,01

Viso:
3.4

3.692,94

321,36

Paramos lėšos (2 proc.) ir kitų šaltinių – 50 Eur - 2.350,93 Eur (išleista):
- kitos prekės (roletai-506, girliandos -56, vandens šildytuvas-39)
- elektrinis mokyklinis skambutis

- kitos paslaugos
Viso:
Iš viso:

601,72
1694,00
315,59
2.530,92
689.315,42

4. Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus, išvadas, rekomendacijas.
4.1. 2017-01-17 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S.Jokubauskas ir vyr. specialistai
I.Janušienė, Z.Barakauskienė, D.Stonienė ir V.Norkutė tikrino gimnazijos vadovų veiklą siekiant
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individualios mokinių pažangos. Siūlymai: Vykdyti nenutrūkstamą, nuolatinį pedagoginės
veiklos vertinimą, pagrįsta analize ir refleksija. Užtikrinti savalaikį, teisingą elektroninio dienyno
pildymą. Stebėti mokinių individualios pažangos augimo procesą. Organizuojant ir koordinuojant
pagalbos mokiniui procesą, siekti visų komandos narių veiksmų ir priemonių dermės. Aktyvinti
metodinių grupių veiklą. Didesnį dėmesį skirti tėvų, gebėjimų teikti mokymosi pagalbą savo
vaikui, ugdymui. Į visus pasiūlymus ir rekomendacijas atsižvelgta, vadovaujamasi kasdieniniame
darbe.
4.2. 2017-01-30-2017-02-07 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I.
Janušienė tikrino matematikos mokymo organizavimą. Siūlymai: Pateikti siūlymai kiekvienai
mokytojai individualiai, kaip gerinti matematikos pamokų kokybę.
4.3. 2017-02-09 Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas K.Kneižys atliko kasmetinę
statinio apžiūrą. Išvada: Elektros varžų matavimus atlikti pagal reikalavimus. Tvarkyti stogo dangą.
Apskardinti.
4.4. 2017-03-16 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Barakauskienė
tikrino mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos veiklos dokumentavimą.
Išvada: Atestacijos komisijos dokumentai įforminami teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. 2017-05-05 Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vyr. specialistė L.Andriulienė
vykdė Operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimą. Nurodymas:
Susipažinti su higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
4.6.2017-06-01 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Barakauskienė
tikrino matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą. Išvada: PPUP vykdytas
vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašu.
4.7. Gimnazijoje 2017 m. spalio 23-27 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės
išorės vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 90 veiklų ( 84 pamokas, dvi klasės valandėles, tris
neformaliojo švietimo užsiėmimus, specialiąsias pratybas). Gilinosi į mokinių, mokytojų ir
specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir aptarnaujančio
personalo darbą kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės
vertintojai kalbėjosi su gimnazijos Metodinės tarybos, mokinių savivaldos nariais, klasių tėvų
atstovais, Įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos nariais, socialiniais partneriais, mokyklos
darbuotojais, mokiniais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo
dokumentai. Buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 stipriųjų ir 5 tobulintinos
sritys.
4.7.1. 10 stipriųjų sričių:
4.7.1.1. Mokyklos tinklaveikos atvirumas (4.2.3. – 3 lygis).
4.7.1.2.Socialumas (1.1.1. – 2 lygis, nurodytas aspektas -3 lygis).
4.7.1.3.Psichologinė ir socialinė pagalba mokiniui (2.1.3. – 3 lygis).
4.7.1.4. Sprendimų pagrįstumas (4.1.1. – 2 lygis, nurodytas aspektas -3 lygis).
4.7.1.5. Pasidalyta lyderystė (4.1.2., 3.2.2. – 2 lygis, nurodytas aspektas -3 lygis ).
4.7.1.6.Mokinių įtraukimas kuriant aplinkas (3.1.3. – 3 lygis).
4.7.1.7.Mokymasis ne mokykloje (3.2.1. – 3 lygis).
4.7.1.8.Kolegialus mokymasis (4.2.1. – 3 lygis).
4.7.1.9.Tėvų įtraukimas (4.2.2. – 3lygis).
4.7.1.10. Ugdymas mokyklos gyvenimui (2.3.2. – 3 lygis).

4.7.2. 5 tobulintinos sritys:
4.7.2.1.Ugdymo(si) tikslai (2.1.1. – 2 lygis).
4.7.2.2.Mokymosi būdų ir formų įvairovė pamokoje (2.2.2. – 2 lygis).
4.7.2.3. Vertinimas ugdant (2.4. – 2 lygis).
4.7.2.4. Kiekvieno mokinio pasiekimų pamatavimas( pažangos pastovumas) (1.2.1. – 2 lyg.).

4.7.2.5.Mokymasis virtualioje aplinkoje ( 3.2.2. – 2lygis).
4.7.3.Trūkumams šalinti parengtas Veiklos tobulinimo planas 2018-2020m.
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5. Problemos:
5.1. Prastos būklės, reikalaujantis nemažai lėšų remontui, mokyklinis autobusas gautas iš
Mockaičių pagrindinės mokyklos. ( Autobusas pagamintas 2002 m. ir 2017m. remontui išleista
7280 Eur.).
5.2. Reikalinga mokyklos pastatų renovacija: būtina keisti stogą, pakeisti medinius,
nesandarius langus, atnaujinti vamzdyną, pakeisti seną elektros instaliaciją. ( Esant reikalui remonto
darbai atliekami savomis jėgomis, tačiau tai tik labiau „kosmetinis“ remontas).
Direktorė
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