
  
  

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

  
DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  
I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

  
1. Bendra informacija apie įstaigą (VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, vykdomos 

pagrindinio ugdymo II-os dalies ir vidurinio ugdymo programos). 
2. Informacija apie direktorių (Juvitas Giniotis, vadybinis stažas toje įstaigoje 16 metų, 

neterminuota darbo  sutartis). 
3. Informacija apie ugdytinius ir klases (grupes). 
  

Ugdytiniai / klasės 
(grupės) 

  

n-ųjų 
metų 

rugsėjo 1 
d. /  n – 1 

metų 
rugsėjo 1 
d. faktas 

Bendras mokinių 
skaičius atitinka 

Savivaldybės 
rekomenduojamą 

minimalų 
mokinių skaičių* 

Klasės / grupės, 
kurios 

nesiekia  mažiausio 
sąlyginės klasės 

mokinių / grupės 
vaikų skaičiaus** 

(n-ųjų metų 
rugsėjo 1 d. faktas) 

Klasių / grupių, 
kurios skaičius 
viršija  bazinį 

klasės mokinių / 
grupės dydį,*** 
vaikų skaičius, 

viršijantis 
nustatytą dydį 

(n-ųjų metų 
rugsėjo 1 d. 

faktas) 
Iš viso (skaičius) 425/386   taip     
Priešmokyklinio 
ugdymo grupė 
(PUG) 

        

1–4 kl.  – –  –  
5–8 kl. –  –  – 

9–10 (I–II gimn.) 
kl. 

197/159  –  – 

III–IV gimn. kl. 228/217  – – 

            
            * Gimnazijoms – 300 mok., progimnazijoms – 350 mok. 
            ** Mažiausias sąlyginės klasės / grupės  vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: PUG – 10 vaikų, 1–4 kl. – 8 mokiniai, 5–8 kl. 
– 8 mokiniai, 9–10 (I–II gimn.) kl. – 8 mokiniai, III–IV gimn. kl. – 12 mokinių. 
            *** Bazinis klasės / grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: PUG – 20 vaikų, 1–4 kl. – 24 mokiniai, 5–8 kl. – 30 mokinių, 9–10 
(I–II gimn.) kl. – 30 mokinių, III–IV gimn. kl. – 30 mokinių. 

Pastaba. Specialiosios mokyklos pildo tik skiltį „n-ųjų metų rugsėjo 1 d. / n – 1 metų rugsėjo 
1 d. faktas“. 
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 4. Informacija apie darbuotojus. 

 Darbuotojai 

Pareigybių / etatų skaičius 

Vienam 
pedagogui 
tenkančių 
mokinių 
skaičius 

Mokinių, kuriems 
nustatyti 
specialieji 
ugdymosi 

poreikiai ir 
teikiama pagalba, 

skaičius ir dalis 

n – 1 
metų 
faktas 
2017 

n-ųjų 
metų 
faktas 
2018  

n-aisiais 
metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius)       – – 

Administracija 3,5  3,5   – – 

Pedagogai 60,01  31,02  1,64  7,67  – 

Pagalbos vaikui, šeimai 
specialistai 

1,35  1,15   – socialinis 
pedagogas  

Kiti darbuotojai 20,7 20,1   – – 

Vidutinis pedagoginių 
darbuotojų atlyginimas per 
mėn. 

764 816 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 
atlyginimas per mėn. 

505 551  – – – 

  
5. Įstaigos finansavimas. 

 Finansavimo šaltiniai 

n-ųjų 
metų 
faktas 

2018 m. 

n – 1 
metų 
faktas 

2017 m. 

n-ųjų metų / n – 
1 metų lėšų dalis 

darbo 
užmokesčiui 

n-ųjų metų / 
n – 1 metų 
lėšų dalis 

kitoms 
reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų): 898,6  860,5 596,3/577,1 302,3/283,4  
Valstybės finansavimas (MK ar 
ML) 

630,8 630,5 476,4/469 154,4/161,5 

Valstybės finansavimas (aplinkos 
lėšos) 

206,8 167,7 
115,6/89 91,2/78,7 

Kitos valstybės dotacijos 13,3  33,4 3,8/19,1 9,5/14,3 
Savivaldybės finansavimas 2,8  1,5 

 
2,8/1,5 

Įstaigos pajamų lėšos 11,4  7,9 0,5/0 10,9/7,9 
Projektai 25,4  10,1 

 
25,4/10,1 

Labdara, parama 8,1 9,4 
 

8,1/9,4 
  
6. Įstaigos infrastruktūra (pastatų skaičius (jeigu daugiau nei vienas, nurodyti jų lokacijos 

vietas), bendras plotas, ar išduotas higienos pasas. 
1. Pastatų skaičius – 1. 
2. Bendras plotas – 8099,75. 
3. Higienos pasas išduotas. 

6.1. Patalpų įsivertinimas pagal dinamiškos, atviros, funkcionalios įstaigos kriterijus (pagal 
Mokyklų tinklo pertvarkos plano rodiklius). 

 

Kriterijaus apibūdinimas 
2018 m. faktas 
(atitinka – taip; 
neatitinka – ne) 

Trumpas apibūdinimas, jeigu mokyklos 
faktas atitinka kriterijų 

1. „Klasės be sienų“ – galimybė lengvai 
pertvarkyti klasės erdvę (atskirti, padalinti 
ir pan.) 

Taip „Klasė be sienų“ – 301 kab. 
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2. Stacionari „klasė lauke“ su mokymui 
pritaikyta įranga 

Ne  

3. Mokykloje yra patalpų (ne klasės ar 
kabinetai), kuriose įrengtos individualios 
kompiuterizuotos mokinių ir mokytojų 
darbo vietos 

Taip 
210 (mokinių seimas), 201 (užsienio k. 
centras), NANO radijo patalpos, 
kuratorių kabinetai. 

4. Mokyklos koridoriuose (ar kt. 
patalpose) įrengtos vietos, kuriose 
mokiniai gali mokytis savarankiškai, 
grupėje, tylomis ir bendraudami 

Taip 
Bibliotekoje-skaitykloje, erdvė prie aktų 
salės, 302 kab. 

5. Funkcionalūs ir originalūs baldai 
(reguliuojamas aukštis, lengvi ir pan.) 

Taip 130, 232, 235, 325 kab. 

6. Mokykloje sudaromos sąlygos ugdymo 
procesą organizuoti pasinaudojant 
nešiojamaisiais kompiuteriais, 
daugialypės terpės įranga, 
interaktyviosiomis lentomis ir pan. 

Taip 

Yra 8 interaktyvios lentos, interaktyvus 
monitorius-ekranas. Naudojami 2017 m. 
laimėto projekto „Linux kompiuterių 
išbandymas“ nešiojamieji kompiuteriai. 
Nupirkti 23  planšetiniai kompiuteriai. 
Papildyta 3D klasės įranga. 

7. Mokyklos pastate užtikrinamas 
spartusis interneto ryšys 

Taip 

Visame pastate yra užtikrinamas 
spartusis interneto ryšys. Atnaujinta 
techninė įranga ir su interneto tiekėju 
pasirašyta sutartis dėl interneto greičio 
padidinimo. 

8. Visame mokyklos pastate ir kieme 
veikia belaidė interneto prieiga 

Taip 
Visame mokyklos pastate yra belaidė 
interneto prieiga 

9. Fizikos, chemijos, biologijos 
laboratoriniams darbams atlikti yra 
reikalinga įranga ir medžiagos 

Taip 
Reikalinga įranga yra, medžiagos 
įsigyjamos pagal poreikį. 

10. Mokykloje yra įranga, reikalinga ne 
mažiau kaip trims technologijų ugdymo 
programoms (11–12 kl.) vykdyti 

Taip 

 

• Turizmas ir mityba; 
• Tekstilė ir apranga; 
• Taikomasis menas, amatai ir dizainas. 

11. Informacijos sklaidai naudojamas 
mokyklos radijas, „bėgančios eilutės“, 
koridoriuose ar fojė esantys televizoriai 

Taip 
Yra du televizoriai fojė ir naudojamas 
mokyklos radijas NANO. 

12. Mokyklos aplinkoje demonstruojami 
mokinių darbai, tampantys jos puošybos 
elementais, ekspozicijos nuolat 
atnaujinamos 

Taip 

Nuolat yra eksponuojami dailės ir 
technologijų egzaminų darbai, veikia 
fotografijų parodos. Yra ekspozicija 
skirta gimnazijos renginiams. 

13. Mokyklos aplinkoje demonstruojami 
darbo grupių, susitikimų, diskusijų 
proceso darbo rezultatai – užrašai, eskizai, 
planai, modeliai ir pan. 

Taip 
Mokinių seimo patalpoje, bibliotekoje-
skaitykloje, kabinetų ir koridorių 
stenduose. 
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II SKYRIUS 

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

       
7. Įstaigos direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas. 
  

Užduotys Siektini rezultatai 
Numatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai ir faktas (ar rodiklis 

pasiektas) 

1. Tobulinti bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų 
ugdymo organizavimą, 
plėtojant mokytojų 
kolegialius ryšius bei 
skatinant įvairių gebėjimų 
mokinius objektyviai 
įvertinti savo galimybes ir 
planuoti pasiekimus ir 
pažangą (asmenybės ūgtis). 

1. VBE ir PUPP rezultatai. 
2. Atstovavimas Šiaulių 
miesto dalykinėse 
olimpiadose ir konkursuose. 
3. Metinio žinių vertinimo ir 
VBE ir PUPP  rezultatų 
gerinimas. 
4. Stojimo į aukštąsias 
mokyklas rezultatai.  

1. VBE ir PUPP rezultatai 
aukštesni už šalies vidurkį. 
2. Atstovavimas Šiaulių 
miestui 7 olimpiadose, 
konkursuose bei 4 prizinės 
vietos šalyje. 
3. VBE, PUPP lietuvių kalbos 
rezultatai pagerėjo (38�42; 
6,5�6,7) 

2. Parengti ir įteisinti 
etatinio darbo apmokėjimo 
modelį. 

1. Kiekvieno mokytojo 
konkretaus etato ar jo dalies 
individualizavimas ir 
nustatymas. 
2. Darbo sutarčių paren-
gimas.  

Pagerės mokytojų apmokė-
jimas, bus mokama už 
papildomus darbus: projektus, 
darbą su tėvais, susirinkimų 
organizavimą, laboratorijų 
priežiūrą, ekskursijas ir kitas 
veiklas.  

3. Ugdymo erdvėse diegti 
šiuolaikines informacinių 
technologijų priemones, 
skatinti ugdymą virtualiose 
aplinkose. 

1. Viešųjų erdvių 
atnaujinimas. 
2. Edukacinių erdvių 
atnaujinimas kūno kultūros 
pamokoms.  
3.Informacinių technologijų 
kabineto atnaujinimas. 

1. Įrengti interaktyvią nefor-
malaus ugdymo ir laisvalaikio 
erdvę. 
2. 70 proc. mokomuosiuose 
kabinetuose įdiegti WIFI 
paslaugą. 
3. Atnaujinti ir modernizuoti 
treniruoklių salę ir IT kabinetą. 

4. Efektyvinti 
bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais. 

1. Naujų formų ir metodų 
diegimas bendraujant ir 
bendradarbiaujant su 
progimnazijomis.  
2. Efektyvus bendradarbia-
vimas su šalies aukštosiomis 
mokyklomis. 
3. Pamokos „Kitaip“ miesto 
verslo įstaigose, muziejuose, 
organizacijose (SKU veikla). 

1. Penkiolika įvairių 
bendradarbiavimo susitikimų 
su progimnazijomis (mokinių, 
mokytojų ir administracijos 
lygmuo). 
2. Susitikimai, konferencijos su 
10 aukštųjų, kolegijų ir 
profesinių mokyklų atstovais. 
3. 10 proc. pamokų 
organizuojamos kitose erdvėse. 

5. Inicijuoti projektų 
rengimą, siekiant gauti 
finansavimą. 

Projektai padės didinti 
ugdymo įvairovę, skatins 
lyderystę, gerins ugdymo 
sąlygas.  

Dviejų projektų parengimas. 
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8. Įstaigos 2019–2021 metų strateginio veiklos plane 2018-aisiais metais suplanuotos 
veiklos (tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

  

n-ųjų metų 

 tikslas, uždaviniai, 
priemonės 

Siekiniai (rezultato 
vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 
mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo 
faktas 

1. Tobulinti ugdymo kokybę, 
siekiant mokytojo ir mokinio 
kūrybiškumo bei veiklų 
dermės, orientuotos į 
kiekvieno mokinio  pažangą 

    

 1.1. Užtikrinti kokybišką 
pagrindinio, vidurinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimą. 

    

1.1.1. Rengiamas ir 
įgyvendinamas optimalus 
pagrindinio ugdymo antrosios 
dalies ugdymo planas;  

Mokinių, įgijusių pagrindinį 
išsilavinimą, dalis (proc.)  

100 proc. įgijo pagrindinį 
išsilavinimą.  

1.1.2. Rengiamas ir 
įgyvendinamas optimalus 
vidurinio ugdymo planas; 

Mokinių, įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, dalis (proc.) 

100 proc. įgijo vidurinį 
išsilavinimą.  

Organizuojamos olimpiados, 
1.1.2. konkursai, renginiai. 

1. Panaudojamų  
neformaliajam švietimui skirtų 
valandų dalis (proc.) 
2. Dalyvių skaičius olimpia-
dose, konkursuose, varžybose 

  

 100 proc. 
 

140 mok. 

1.2. Puoselėti ir skatinti 
mokinių kūrybiškumą, 
socialinį aktyvumą. 

  

1.2.1. Pagalbos ir paramos 
mokiniui sistemos 
funkcionavimo užtikrinimas. 

Organizuojamos dalykų 
konsultacijos. 

80 proc. mokytojų 
organizuoja konsultacijas. Iš 
viso 1000 metinių valandų. 

1.2.2. SKU socialinių 
kompetencijų ugdymo modelio 
įgyvendinimas. 

Mokinių dalyvavimas 
profesinio veiklinimo 

užsiėmimuose (pažintiniuose, 
patyriminiuose, 

intensyviuosiuose), aktyvumas 
savanorystėsje, socialinėse-

pilietinėse veiklose. 

100 proc.mokinių dalyvavo 
bent 1  veikloje. 

1.2.3. Ugdymo karjerai 
paslaugų teikimas. 

1. Karjeros plano pildymas.  
2. Ugdymo karjerai renginių 

organizavimas.  
3. Vizitai į aukštąsias 

mokyklas, profesinio rengimo 
centrus, studijų muges.  

4. Individualių ir grupinių 
konsultacijų teikimas 

mokiniams. 

1. 100 proc. mokinių pildo 
karjeros planą, formuoja 

portfolio. 
2. 100 proc.mokinių 

dalyvavo bent viename 
renginyje. 

3. 70 proc. mokinių 
susipažino su švietimo 

įstaigomis. 
4. 65 proc.mokinių 
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dalyvavo bent vienoje 
konsultacijoje.  

1.2.4. STEAM projekto 
gimnazijoje įgyvendinimas. 

Dalyvauta STEAM 
programose: 

• Cheminiai procesai 
gamtoje ir jų analizė 
ląstelės lygmeniu; 

• Foto-video studija ir 
netiesinis vaizdo montažas; 

• Elektroninės parduotuvės 
kūrimas; 

• 3D modeliavimas ir 
spausdinimas; 

• Braižymas ir kompiuterinis 
projektavimas AutoCad 
programa. 

Dalyvavo 60 mokinių 
Šiaulių universitete, Šiaulių 

valstybinėje kolegijoje ir 
Šiaulių profesinio rengimo 

centre. 

1.2.5. ,,Kultūros krepšelio“ 
edukaciniai užsiėmimai Šiaulių 
regiono muziejuose ir kitose 
kultūros įstaigose. 

Mokiniui skirta 5,58 euro 
„kultūros krepšelio“ lėšų, 

dalyvauta edukacijos Šiaulių 
mieste („Aušros“ muziejus, 
„Rūtos“ muziejus), regione 

(Akmenės muziejus). 
Panaudotos visos mokiniams 

skirtos lėšos. 

100 proc. mokinių dalyvavo 
edukaciniuose 
užsiėmimuose.  

2. Puoselėti gimnazijos 
savitumą, gerinant 
ugdymo(si) sąlygas. 

    

2.1. Kurti palankią, saugią 
aplinką, grįstą pasitikėjimu ir 
pagarba, veikimo laisve ir 
bendradarbiavimu. 

    

2.1.1. Neformaliojo švietimo 
veiklų pagal poreikius 
plėtojimas. 

    

2.1.2. Neformaliojo vaikų 
švietimo grupės techninio 
ugdymo mokyklos įsteigimas. 

  

2.1.3. Tarptautinių projektų 
įgyvendinimas 

Erasmus +KA 1  2017-2018 
m.m.  ,,Innovative Teacher - 

Innovative Student – 
Innovative School“sutarties 
Nr. : 2017-1-LT01-KA101-

035147 
 

20 proc. mokytojų (10 
pedagogų) patobulins 

dalykines kompetencijas 
kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose užsienyje ir 
perduos gerąją patirtį 

mokyklos bendruomenei 
Erasmus+ KA 2 projektas 
„NEW DIMENSIONS OF 

EDUCATION (ŠU gimnazija 
koordinatorė, šalys partnerės: 

Turkija, Rumunija, Portugalija, 
Makedonija, Graikija, sutarties 

Nr. : 2018-1-LT01-KA229-
047041_1). 

 

2018-2020 m.m. 6 
mokytojai ir 8 mokiniai 

vyks į 5 mobilumus 
gerosios praktikos 

perėmimui ir patirties 
pasidalijimui ugdymo 
kokybei ir mokymosi 

motyvacijai gerinti 5-iose 
užsienio šalyse. 
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eTwinning projektas ,,Cross-
cultural Chin Wag" (Kroatija) 

10 proc. mokinių patobulins 
anglų kalbos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo 
kompetencijas 

 
eTwinning projektas,,Virtual 

trip“ (Lietuva, Ispanija, Airija)   
 
 

15 proc. Mokinių užmegs 
ilgalaikius tarptautinius 
ryšius su mokiniais iš 

užsienio 

2.1.4. Šalies ir gimnazijos 
projektų įgyvendinimas 

2017-2018 m. Respublikinis 
projektas su Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio biblioteka 
„Šiuolaikinė moteris: 
stereotipams NE!“ .  

 

Projekto renginių ciklo metu 
20 proc. mokinių  įgis 

reikiamos informacijos apie 
kitokius karjeros 

pasirinkimus. 

 
Šiaulių savivaldybės 
aplinkosauginis švietimo 
projektas ,,Atgal į gamtą” 
(gautas dalinis finansavimas). 

 

Integruojant mokomuosius 
dalykus 20 proc. mokinių 
įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių ir patobulins gamtos 
ir socialinių mokslų ir kt. 

dalykų kompetencijas 

,,Atgal į gamtą”(veiklos 
pratęstos surengiant  ,,Atgal į 
gamtą’2” projektą (edukacinis 
patyriminis žygis STEAM 
dienai) ir ,,Atgal į gamtą’3” 
(patyriminis edukacinis 
rekreacinis žygis Baltijos 
pajūriu, finansuojant ŠU 
gimnazijos lėšomis). 

Integruojant mokomuosius 
dalykus 80 proc. mokinių 
įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių ir patobulins gamtos 
ir socialinių mokslų ir kt. 

dalykų kompetencijas 

Mokyklinis projektas ,,Draugai 
draugams ” 

80 proc. mokinių surengs 
kūrybines aktyviąsias 
veiklas bendruomenei 

Tarpmokyklinis projektas 
,,ŠUG turas” (su Šiaulių miesto 
progimnazijomis ir Šiaulių 
rajono pagrindinėmis 
mokyklomis) 

9 progimnazijų 7-8 kl. 
mokiniams bus perduota 

geroji ŠUG ugdymo patirtis 
per patyriminę veiklą 

Projektų ciklas ,,Diena kiTAIP Netradicinio ugdymo 
užsiėmimų metu 95 proc. 

mokinių ugdysis 
kūrybiškumą, 

bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais 

3. Dinamiškos, atviros ir 
funkcionalios  ugdymosi 
aplinkos kūrimas 

    

3.1. Modernizuoti mokymo 
bazę. 
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3.1.1. Ugdymo proceso 
aprūpinimas mokymo 
priemonėmis ir vadovėliais; 

Mokinių, aprūpintų 
vadovėliais, dalis. 

100 proc.  

3.1.2. Mokomųjų kabinetų 
baldų ir skaitmeninės įrangos 
atnaujinimas; 

Įrengtų  ekspozicinių erdvių ir 
naujai įrengtų edukacinių 

aplinkų skaičius  

2  

3.1.3. Užduočių, pavyzdžių 
talpinimas, tyrimų 
organizavimas TAMO 
elektroniniame dienyne. 

1. Organizuojami tyrimai, 
skirti ugdymo turiniui ir 
mokinių pagalbai 

2. Mokytojai talpina užduotis, 
mokomąją medžiagą. 

 

3 kartus per metus 
 

12 mokytojų 

3.1.4. Mokymosi ir įsivertinimo 
organizavimas, virtualių 
mokomųjų objektų 
nagrinėjimas internetinėje 
sistemoje „Egzaminatorius.lt“. 

Mokiniai naudojasi internetine 
sistema „Egzaminatorius.lt“. 

Nupirkta licencija, naudoja 
13 mokytojų. 

3.1.5. Bibliotekos apskaitos ir 
valdymo sistemos 
atnaujinimas. 

Naudojama elektroninė 
bibliotekos programa „Biblio“. 

Naudojasi 100 proc. 
gimnazijos darbuotojų ir 

mokinių. 
  

III SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

  
9. Formaliojo ugdymo pasiekimai. 
9.1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (pildo pradinės mokyklos ir 

progimnazijos). 
  
2 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 
  Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika –  –  – 

Skaitymas  – –   – 

Rašymas (teksto kūrimas)  –  –  – 

Rašymas (kalbos sandaros 
pažinimas) 

– – – 

  
4 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 
  Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika  –  –  – 

Skaitymas  –  –  – 

Rašymas  –  – –  
Pasaulio pažinimas  –  –  – 

  
6 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 
  Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika – – – 

Skaitymas – – – 

Rašymas – –  – 
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8 klasė 
Dalykas Procentiniai rodikliai 

  Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika – – – 

Skaitymas – – – 

Rašymas – – – 

Gamtos mokslai – – – 

Socialiniai mokslai – – – 

  
9.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai (pildo gimnazijos ir 

specialiosios mokyklos). 
  
Dalykas Įvertinimo vidurkis 

  Mokyklos Šiaulių 
miesto 

Šiaulių miesto 

2020 m. siekinys 

Šalies 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 

6,7 6,35 7,0 6,26 

Gimtoji kalba (rusų k.) –   –  –  – 

Matematika 4,06  4,8  6,0  4,74  
  
9.3. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (pildo gimnazijos). 
  

Dalykas Įvertinimo vidurkis 

  Mokyklos Šiaulių 
miesto 

Šiaulių miesto 

2020 m. siekinys 

Šalies 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 

47 49,5 50 46,2 

Matematika  31  37,6 49  34,8 

  
9.4. Dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatai (pildo pradinės mokyklos, progimnazijos, 

gimnazijos ir specialiosios mokyklos). 
  

Etapas 1-3 vietų laimėtojų skaičius 

2017 metai 2018 metai 
Miesto etapas 29 28 
Šalies etapas 22 8 

  
10. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 
10.1. Ugdytinių dalyvavimas neformaliojo ugdymo veiklose (pildo pradinės mokyklos, 

progimnazijos, gimnazijos, specialiosios mokyklos). 
  

  
Faktas / siekinys 

Ugdytinių, dalyvaujančių bent vienoje neformaliojo švietimo 
veikloje (mokykloje ir mieste), skaičius ir dalis nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

2017 2018 

Mokyklos faktas  56 proc.  61 proc. 
Miesto  2020 m. siekinys 85 proc. 
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10.2. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose (pildo pradinės mokyklos, 
progimnazijos, gimnazijos, specialiosios mokyklos). 

  
  

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 
konkursuose, varžybose, 

skaičius 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

  2017 2018 

Miesto lygmuo  110 45  32 

Šalies lygmuo 106   44 85  
Tarptautinis lygmuo  6  0 2 

  
10.3. Įstaigoje organizuota renginių 2018 metais. 

 * Tas pats mokinys gali būti nurodomas ne vieną kartą. 
  

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS 

  
11. Įstaigos veiklos įsivertinimo  2018 -ųjų metų rezultatai.  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 
1.1.1. Asmenybės tapsmas 
(Socialumas)  

Gimnazijoje vyrauja pozityvus, bendradarbiavimu, geranoriškumu 
grįstas mokinių bendravimas. Mokiniai noriai įsitraukia į 
bendruomenės gyvenimą, bendras ugdomąsias, pažintines, 
kultūrine veiklas, geba prisiimti atsakomybę, spręsti konfliktus, 
stengiasi inicijuoti naujoves. Jie gerbia kitų teisę būti skirtingiems, 
vyrauja pagarba kitiems. Mokiniams rūpi aplinkos, bendruomenės, 
šalies gerovė, tad įsitraukia į jos kūrimą ir stiprinimą.  

Silpnieji veiklos aspektai 
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai 
ir mokinių skatinimas 
(Mokymosi įprasminimas)  

Mokytojas parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis, kad 
mokiniai įgytų tinkamos prasmingos patirties, bet mokiniams 
stinga įgūdžių ir nesistemingai dalyvauja planuojant mokymosi 
tikslus, pasirenkant užduotis ar aptariant sėkmes. Yra poreikis 
sudaryti sąlygas modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, 
ugdytis praktiniam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos 
gebėjimus.  

Tobulintini veiklos aspektai 
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai 
ir mokinių skatinimas 
(Tikėjimas mokinio 
galiomis)  

Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi 
galiomis, bet turi nuosekliai skatinti mokinius išsakyti 
individualius mokymosi lūkesčius. Yra siekiamybė  į ugdymosi 
procesą žvelgti kūrybiškai: mokiniams būtina sudaryti sąlygas iš 
klaidų mokytis ir siekiant asmeninės pažangos patirti mokymosi 
džiaugsmą. 
 Mokytojų palaikymas turi padėti patenkinti mokinių sveikas 
ambicijas ir formuotis aukštiems mokinių siekiams bei savigarbai. 
Ugdymo planuose numatydami siektinus rezultatus, mokytojai 
parenka mokinio jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas 
skatinančius uždavinius ir bendradarbiaudami su mokiniais 
formuoja siektinus rezultatus.  

Lygmuo Renginių skaičius Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 41   6911 

Miesto lygmuo  10  741 

Šalies lygmuo  3  430 

Tarptautinis lygmuo  -  - 
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12. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais. 
  

Išorės vertinimą, patikrinimą 
atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 
veiklos sritys 

Vertinimo, patikrinimo 
išvados ir rekomendacijos, 
įstaigos direktoriaus veikla, 

atsižvelgiant į išvadas ir 
rekomendacijas 

 
Šiaulių  miesto savivaldybės  
administracijos Švietimo 
skyrius  

 Profesinis orientavimas 
(ugdymas  karjerai) 

 Išvados: 
1. Direktoriaus įsakymu 
sudaryta PO darbo grupė. 

2. PO veikla planuojama. 
Rengiamas Profesinio orien-
tavimo (Ugdymo karjerai) 
planas. PO priemonės numa-
tytos strateginiame 2018-2020 
metų  plane, veiklos, ugdymo, 
klasės vadovų planuose. 

3.  Ugdymo karjerai programa 
integruojama į dalykų pro-
gramas, klasių vadovų, kura-
torių planus. 

4. Vykdomas profesinis infor-
mavimas ir konsultavimas. 

5. Vykdant PO pasitelkiama 
mokyklos bendruomenė, socia-
liniai partneriai. 

6.  PO veikla įsivertinama. 

Siūlymas(ai) ir 
rekomendacijos:  

1. Tobulinti mokinių infor-
mavimą organizuojant susi-
tikimus su profesinių mokyklų 
atstovais, išvykas į minėtas 
švietimo įstaigas. 

2. Ilgalaikių mokomųjų dalykų 
planuose ugdymo karjerai 
temas derinti su  Ugdymo 
karjerai programos temomis.3. 
Organizuojant kultūrines, 
pažintines ekskursijas siūlome 
pasirengti programas, jose 
numatyti   veiklas, susijusias ir 
su ugdymu karjerai, planuoti 
užduotis  mokiniams. 

2019 m. bus patobulinta 
profesinio orientavimo 
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veikla, atsižvelgiant į 
siūlymus ir rekomendacijas. 

Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos. 

Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas. 
Bendrieji sveikatos 
reikalavimai (HN 21:2017). 

Išvados: 
Nustatyta, kad bendrojo 
ugdymo lavinimo veikla 
vykdoma pažeidžiant Lietuvos 
higienos normas (HN 
21:2017). 

Siūlymas(ai) ir 
rekomendacijos:  
Pašalinti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
2011-08-10 įsakymu Nr. V-
773 29.2.1 papunkčio 
reikalavimus. 

Per nustatytą laikotarpį 
pašalinti nurodyto 
papunkčio reikalavimai. 

Šiaulių  miesto savivaldybės  
administracijos Švietimo 
skyrius 

Brandos egzaminų 
organizavimas ir vykdymas 

Išvados: 
Užsienio (vokiečių) kalbos 
VBE vykdytas ir organizuotas 
vadovaujantis Brandos 
egzaminų organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašu. 

  
V SKYRIUS 

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

  
13. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 
 

Problemos  Sprendimo būdai 
Didėjantis tėvų abejingumas vaikų ugdymo ir 
elgesio problemoms.  

Ieškoti naujų, patrauklių būdų sudominti tėvus 
gimnazijos veikla, įtraukti į organizuojamas 
veiklas, mokinių ugdymą 

Silpnėjanti mokinių emocinė sveikata – vis 
daugiau ateina mokinių, turinčių emocinių 
sutrikimų.  

Organizuoti mokymus, nes mokytojai nėra 
pasiruošę efektyviai dirbti, jiems trūksta žinių 
ir gebėjimų. 

 

 
________________________ 

  
 


