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LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

2018  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

  1. Lukšių Vinco Grybo gimnazija, kodas 190821478 , A.Tatarės g. 37 , LT 71180 Lukšiai, 

Šakių rajono savivaldybė, tel.: 8-345-44285, el.p.: luksiugimnazija@yahoo.com,  https://vgrybo.lt/  

http://facebook.com/vgrybo .Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyrius, buveinės adresas: Mokyklos 

g. 1,  Gelgaudiškio sen., 71427, Šakių r. sav. Telefonas: (8-345) 55132, ikimokyklinio ugdymo 

skyrius „Ąžuoliukas“, buveinės adresas: Ežero g. 3A,LT 71178 Lukšiai, Šakių r. savivaldybė, 

tel.8-345-44384, el.p: luksiudarzelis@yahoo.com .   Direktorė Nijolė Šapolienė. 

2. Gimnazijos veiklos kryptys - ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir 

vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas, vairavimo mokymas. Gimnazijos misija - rengti 

mokinį gyvenimui šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje, ugdyti laisvą, dorą ir atsakingą 

žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą. Vizija - moderni, besimokanti, atvira kaitai ugdymo 

įstaiga, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti kiekvienam. 2015-2019 m.strateginiame plane 

numatyti prioritetai: 

• Ugdymo(si) kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimas; 

• Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros plėtra 

• Pagalbos mokiniui efektyvinimas 

Siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus, 2018 metams gimnazijoje buvo išsikelti du tikslai : 

I.Pamokos tobulinimas siekiant aktyvaus mokinių ugdymosi : 

1.1.Tobulinti pamokos vadybą; 

1.2.Integruoti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, sudarant sąlygas kūrybiškam žinių 

taikymui, ugdymo programų vykdymui neformaliose edukacinėse aplinkose; 

1.3. Plėtoti ir efektyvinti pagalbos mokiniui veiklas- gerinti kiekvieno mokinio galimybes 

atitinkančius pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį. 

II. Plėtoti gimnazijos kultūrą, gerinti jos įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas, 

gerinant gimnazijos mikroklimatą  ir jo uždavinius: 

2.1. Ugdyti mokinių  tapatumą savo gimnazijai, bendruomeniškumo jausmą; 

2.2. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais; 

2.3.Kurti emociškai ir fiziškai saugią gimnazijos aplinką. 

Įgyvendinant 2018  m. veiklos  plane numatytą I tikslą, didelis dėmesys buvo skiriamas 

pamokai, kaip pagrindinei ugdomajai veiklai, tobulinti, mokinių motyvacijai kelti, jų pasiekimams 

ir asmeninei pažangai gerinti. Šis tikslas buvo įgyvendinamas visais lygmenimis, o dalis uždavinių 

tapo tęstiniais ir 2019 metams. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo pravestos 4 atviros pamokos, 

vyko jų aptarimai. Mokyklos administracija lankėsi 8 mokytojų pamokose, stebėjo sėkmingos 

pamokos vadybos principų įgyvendinimą, ugdymo metodų dermę, mokinių pasiekimų vertinimą. 

Ugdymo metodų taikymo gerosios patirtys buvo aptariamos Mokytojų tarybos posėdyje 2018 m. 

spalio 30 d. (prot. nr.1). Didelis dėmesys pamokai buvo skiriamas ir mokyklinio projekto ,,Atviros 

mokyklos dešimtadienis“ veiklose. Netradicinės pamokos, pamokos kitose edukacinėse erdvėse, 

svečiai - mokytojai, kolegų lankymasis pamokose - visos veiklos buvo nukreiptos į pagrindinį  

tikslą -  pagerinti pamokinę ugdomąją veiklą. Tam, kad mokytojų kompetencijos šioje srityje 

didėtų, mokytojai lankėsi mokymuose ir seminaruose. 
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Įgyvendinant II tikslą, buvo vykdomos šios priemonės: 

 

 

Dalyvavome akcijose savo gimnazijoje:  12  

 

Valstybinių, tradicinių švenčių paminėjimas: 30 

 

Susitikimai su  įvairių profesijų  įžymiais žmonėmis: 16 

 

Edukacinės išvykos: 38 

Dalyvavimas rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, akcijose, 

projektuose: 20 

 

           

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Ąžuoliukas“ dalyvavo respublikinėje akcijoje „Iš mažos 

gilės didelis ąžuolas išauga“ (skirta Pasaulinei žemės dienai), respublikiniame ekologiniame 

konkurse „Mano žalioji palangė“,  respublikinėje nuotraukų parodoje „Rudens voratinklis“ , 

Europos judumo savaitėje. Vaikai turėjo galimybių saviraiškai, ugdėsi įvairias kompetencijas. 

         Mokinių bendruomeniškumo, pilietiškumo jausmas buvo ugdomas savivaldos 

akcijose „Būk pilietiškas“, „Mūsų dovanos Lietuvai“, konkurse „Šauniausia klasė“, gimnazijos 

mokinių savivaldos prezidento rinkiminėje kampanijoje, renginyje „Pasaulinė jaunimo diena 

2018“. 

  Gimnazijoje buvo teikiama pagalba mokiniui - psichologinė, socialinė, specialioji - 

logopedinė bei karjeros ugdymo: 

Ugdymas karjerai Socialinė pagalba Psichologinė pagalba Specialioji ir 

logopedinė pagalba 

Įvyko 6 susitikimai 

su studijų programų, 

profesijų, darbo 

rinkos, kariuomenės 

atstovais; 2 išvykos į 

studijų vietas; 

karjeros 

koordinatorius vykdė 

individualias ir 

grupines 

konsultacijas  ( per 

klasės valandėles, 

integruotas pamokas, 

projektines veiklas, 

renginius, 

pažintinius vizitus). 

Įvyko 12 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių ir 

pasitarimų ir  4 išplėstiniai 

VGK posėdžiai. Socialinė 

pedagogė  dirbo su 

mokymosi motyvacijos ir 

lankomumo problemų 

turinčiais mokiniais (158 

pokalbiai); su padidinto 

dėmesio reikalaujančiais 

mokiniais (54 susitikimai); 

konsultavo tėvus/globėjus 

dėl vaikų pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos stokos, 

elgesio ir kt. problemų (54 

konsultacijos); 

bendradarbiavo su klasių 

vadovais (35 pokalbiai); 

aplankė 3 mokinių šeimas. 

Vykdytos 4 

programos įvairaus 

amžiaus  grupių 

mokiniams pagal 

SPPC 

projektą ,,Saugios 

aplinkos kūrimas 

mokykloje“; vyko 

individualios ir 

grupinės mokinių bei 

jų tėvų/globėjų 

konsultacijos; atlikti 

du tyrimai, vestos 

klasių valandėlės; 

vykdytas tėvų 

švietimas (2 

paskaitos); parengta 

socialinio emocinio 

ugdymo prevencinė 

programa „Aš tarp 

kitų“, skirta 5-8 

klasėms. 

10 mokinių Šakių 

PPT nustatė 

specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

Logopedinė pagalba 

teikta 60 vaikų. 

Didžiausią dalį 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų sudaro 

tarties trūkumai. 

Tarties sutrikimai 

pašalinti 19-kai 

vaikų, 1 mokiniui 

pažanga nestebima, 

40-dalinai pašalinta. 
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3.1.Gimnazijos darbuotojų skaičius: 

 

Administracijos darbuotojų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius 

Kitų įstaigos darbuotojų etatų 

skaičius 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

4,5 4,5 63 64 32,7 32,7 

 

3.2.Mokytojų skaičius: 

 

 Mokytojų 

ekspertų skaičius 

 Mokytojų metodininkų skaičius  Vyresniųjų 

mokytojų skaičius 

 Mokytojų 

skaičius 

2016 

m. 

2017 

m. 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 

m. 

2018 

m. 

 -  - 21 (13 ne 

pagr.darbovietė 

 21 (13 ne 

pagr.darbovietė) 

 31  31  8  8 

 

3.3.Mokinių skaičiaus  pagal klases rugsėjo 1 d. per paskutinius trejus metus keitėsi taip: 

 

Klasė 2016 m. 

 

2017 m. 

 

2018 m. 

1 23 16 20 

2 29 19 17 

3 22 30 19 

4 30 20 29 

5 20 32 20 

6 19 20 34 

7 26 20 21 

8 34 26 23 

1g 27 35 26 

2g 40 28 37 

3g 82 67 58 

4g 80 69 64 

Priešmokyklinė gr.   12 13 18 

Ikimokykl.ugdymas 56 65 62 

Iš viso 502       468       448 

 

3.4.Mokinių, įgijusių išsilavinimą ir gavusių pažymėjimus, skaičius: 

 

 Pradinio 

ugdymo 

 Pagrindinio 

ugdymo 

 Brandos 

  atestatai 

Baigiamųjų 

programų mokymosi 

pasiekimų 

pažymėjimai(E2055) 

 20  27  59  5 

  

 Ikimokyklinio ugdymo programą užbaigė  124 ugdytinių, o priešmokyklinio ugdymo 

programą – 14 mokinių. 
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3.5. Brandos egzaminų rezultatai yra tokie: 

 

Brandos egzaminas 2018 m. 

įvertinimų 

vidurkis 

Išlaikiusių 

proc. 

2016/2017/2018 

Aukščiausias 

įvertinimas 

2016/2017/2018 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

49,5 79,4/84,6/90,4 87/82/94 

Anglų kalba 60,2 100/100/100 100/92/98 

IT 28,3 77,7/100/100 99/63/36 

Geografija 35,7 100/100/100 75/65/86 

Fizika 21,2 100/75/77,7 48/29/28 

Matematika 22,4 92,8/83,8/82,1 51/83/45 

Biologija 52,1 92,8/88,8/100 65/49/87 

Istorija 33,1 95,2/100/100 63/67/56 

Chemija 22 100/-/100 /48-/22 

Lietuvių kalba ir 

literatūra (mok.) 

5,6 balo 88,8/97,6/100 9/9/10 

Technologijos(mok.) 8,6 balo 100/100/100 10/10/10 

Menai (mok.) 9,2 balo 100/100/100 10/10/10 

  

Į aukštąsias mokyklas įstojo 20 abiturientų: į universitetus – 3(vienas iš jų į užsienio universitetą), 

į kolegijas -17; profesinėse mokyklose mokosi 12 abiturientų, dirba 16, tarnauja kariuomenėje 11 

abiturientų. 

Dešimtų klasių mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai: 

 

Dalykas 

Viso 

dalyvavo 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vidutinis balas 

2016/2017/2018 

Lietuvių k. 29 0  3  0 8 2 1 6 4 4 1 6,5/6,2/6 

Matematika 29 1 4 2  10 2 3 3 2 1 1 4,5/4,4/4,9 

3.6. Pedagogai sistemingai ir planingai kėlė kvalifikaciją ir tobulino bendrąsias bei 

dalykines kompetencijas. Iš viso per metus dalyvauta 238 - iuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose (seminaruose, mokymuose, kursuose, konferencijose), ten praleista 1919 valandų; 

pagalbos mokiniui specialistai – atitinkamai - 41 renginys, 284 valandos. Per metus 1/3  mokymų  

vyko  darbo vietoje. Penki gimnazijos mokytojai dalyvavo ilgalaikiuose penkių dienų UPC 

organizuojamuose mokymuose „Bendrųjų kompetencijų tobulinimas“. Įsigijus interaktyvųjį 

ekraną ir naujas išmaniąsias lentas buvo organizuoti  mokymai. Viena pradinių klasių mokytoja 

įgijo edukologijos magistro laipsnį, o ikimokyklinio ugdymo mokytoja - dar vieną aukštojo 

mokslo diplomą. Mokytojai  buvo aktyvūs gimnazijos ir rajono ugdymo įstaigų metodinės veiklos 

dalyviai. 

3.7. 2018 metų biudžetas.  Mokinio krepšelio lėšos - 668142 Eur , savivaldybės biudžeto 

lėšos - 357718 Eur, specialiosios programos lėšos -  54140 Eur,   deleguotos lėšos (socialinė 

parama) – 27286,20 Eur, parama (2% pajamų mokestis) – 1773,87 Eur, kita parama - 6654,07 Eur. 

Gimnazijoje yra 72 kompiuteriai. Visi mokytojai naudoja informacines komunikacines 

technologijas ugdymo procese, turi prieigą prie interneto. Dešimtyje mokomųjų kabinetų yra 

interaktyvios lentos, viename  interaktyvusis ekranas,  visuose 33– daugialypės terpės projektoriai , 

yra 22 planšečių klasė, kurioje veikia mobili bevielio interneto stotelė. Berniukų, mergaičių 

technologijų kabinetams nupirkta priemonių už 800 Eur,  sporto inventoriaus už  860 Eur., 

mokymo aplinkai modernizuoti įsigytas interaktyvus ekranas – 4600 Eur, trys interaktyvios lentos 

už 7800 Eur., 7 stacionarūs kompiuteriai už 2064 Eur., 5 monitoriai – 540 Eur, 2 spausdintuvai – 

403 Eur, trejos mobilios garso kolonėlės – 117 Eur,  langų temdymo roletų už 780 Eur, muzikos 

kabinetui nupirktas muzikos instrumentas – 65 Eur, ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui  

nupirkta priemonių už 650 Eur, žemėlapių ir plakatų- 300 Eur. Du mokomieji kabinetai  aprūpinti 
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mokytojo baldais, 4 klasės mokiniams nupirktas mokyklinių baldų komplektas už 750 Eur. Iš 2% 

pajamų mokesčio lėšų  įrengta stotelė mokyklinių autobusų laukiantiems mokiniams bei nupirkta 

ugdymo priemonių ikimokyklinukams.  

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visi pedagoginiai darbuotojai pradėjo dirbti pagal etatinio darbo 

apmokėjimo modelį, sukurta Lukšių Vinco Grybo gimnazijos darbo apmokėjimo sistema. 

Nemokamą maitinimą gavo 98 mokiniai. Trimis mokykliniais autobusais iki gimnazijos 

buvo pavežami  159 mokiniai (12 maršrutų). 

 2018 m. gimnazijos biblioteka pasipildė 126 vnt. grožinės literatūros, naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių - 522 egzemplioriais.  Biblioteka aptarnavo 218 skaitytojų. Apsilankymų 

bibliotekoje skaičius – 2574, išduoti 2804 dokumentai, iš jų 1232 išduoti į namus. Vykdytos 2 

knygų dovanojimo akcijos, paminėtos 3 poetų ir rašytojų kūrybinės ir asmeninės sukaktys, vyko 3 

naujų knygų aptarimai. Skaitykloje mokiniams sudarytos sąlygos  ruošti pamokas, leisti laisvalaikį 

bei laiką esant laisvoms pamokoms, laukiant mokyklinio autobuso vykstant po pamokų į namus.  

Daug dėmesio buvo skirta estetiškai patrauklioms gimnazijos erdvėms kurti: koridorių, 

valgymo salės  estetinio vaizdo gerinimui, renginių salės funkcionalumui ir patrauklumui didinti.  

4.1. Gimnazijoje buvo stengiamasi sudaryti palankias sąlygas mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti. Šalia bendruosiuose ugdymo planuose numatytų privalomųjų ugdymo turinio 

dalykų 3- 4 g klasių mokiniams siūlomi pasirenkamieji: informacinės technologijos, vairavimo 

mokymas, JAWA programavimas, braižyba, karjeros ugdymas, etnologija, turizmo geografija; 

taip pat istorijos, biologijos, chemijos, lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos moduliai. 

Pamokų tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į mokinių individualius planus, gimnazijos ugdymo 

planą, higienos normas. Nuo antros gimnazijos klasės siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų 

vykdytas mokinių diferencijuotas ugdymas sudarant mobilias grupes per lietuvių, anglų ir rusų 

kalbos ir matematikos pamokas. Norint mažinti mokinių mokymosi krūvius ir kelti mokymosi 

motyvaciją buvo vestos integruotos pamokos (po 3 per pusmetį).  

4.2. 2018 m. gimnazijoje veikė 19 saviraiškos būrelių. Neformaliojo švietimo  valandos 

skirtos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – socialiniams,  meniniams, sportiniams, 

technologiniams mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti. Meninei raiškai ugdyti 

buvo skirta 8 , sportinei veiklai  6 ir kitoms saviraiškos programoms 5 būreliai. Taip pat savo 

gebėjimus mokiniai lavino Zanavykų muziejaus programoje „Tradicijų ir papročių  skrynią 

pravėrus“, Šakių r. meno mokykloje, Šakių r. savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre , 

Šakiuose lankė sporto klubus „Audra“ „Ošimas“, „Trigada“, lavinosi Šakių cirko mokykloje, šoko 

klasikinį baletą Kaune neoklasikinio teatro „Releve“ baleto grupėje,  gilino žinias Nacionalinėje 

moksleivių akademijoje, naudojosi Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programų trijų teikėjų 

paslaugomis. Didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatinimo veikloms, sportui. Per metus 

gimnazijos sportininkai įvairiose varžybose pelnė 102  prizines vietas (iš jų 26 – I-ąją vietą).  Už 

sportinius pasiekimus gimnazija tapo sportiškiausia 2018 metų bendrojo ugdymo mokykla. 

4.3. Siekiant kurti emociškai ir fiziškai saugią gimnazijos aplinką, aktyviai diegėme 

prevencines ir intervencines priemones. Visi  mokiniai dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro (SPPC)  projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ 4-iose 

programose: seksualinės prievartos prevencijos  programoje ,,Saugok ir gerbk save“(1-4 kl. mok.); 

seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinėje programoje ,,Vienas iš penkių“ (ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė grupės); paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Tiltai‘(7-9 kl. mok.); 

pradinių klasių mokinių programoje ,,Patyčioms sakome - ne“ (1-4 kl.mok.) . Mokiniams suteikta 

įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo smurto bei kur ieškoti pagalbos, praplėstas savęs, emocijų pažinimas, 

bei kitų žmonių elgesio įvairiose situacijose supratimo gebėjimas. Priešmokyklinės grupės - 4 

klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėse ankstyvosios prevencijos programose ,,Įveikime 

kartu“ , ,,Obuolio draugai“,  ,,Zipio draugai“, kurias vykdo  VŠĮ ,,Vaiko labui“. 2018 m. 

įsijungėme į patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programą ,,Friends“ ir pradėjome 

dvejų metų trukmės veiklas. Taip pat vykdome ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai  programą“ bei ,,Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą“, kurių veiklos integruojamos į pamokinę veiklą bei klasių valandėles. 
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4.4. 2018 metais mokiniai dalyvavo dalykinių olimpiadų rajoniniuose etapuose, kur pelnė 

41 prizinę vietą (12 pirmų vietų, 10 antrų ir 19 trečių vietų). Dalyvavome ir respublikiniuose 

konkursuose, nacionaliniuose renginiuose. Ypač sėkmingai sekėsi astronomijos olimpiadoje, dr. 

J.Kazicko programuotojų konkurse ir kt. IVg klasės mokinė  Livija Sadauskaitė Marijampolės 

Rygiškių Jono organizuotoje "Sūduvos krašto" matematikų konkurse pelnė 1 vietą; LR 

Konstitucijos egzamine į II etapą, surinkusios maksimalų kiekį taškų, pateko Emilija Jokymaitytė 

(1 a g ) ir Deimantė Bakaitytė (4 b g). Nacionalinio diktanto rajoniniame etape IIIg klasės mokinė 

Rasa Kriščiūnaitė tapo nugalėtoja ir vyko į Vilniuje vykusį finalinį renginį. Ketvirtokė gimnazistė 

Deimantė Bakaitytė dalyvavo JAV ambasados, LR Seimo kontrolierių ir Užsienio reikalų 

ministerijos organizuotame konkurse „Why should human rights be a central part of my life? ” 

Pirmajame Lietuvoje žmogaus teisių forume buvo apdovanota kaip viena iš nugalėtojų. 

4.5. Aukštesnių gebėjimų mokiniai turėjo progą pasitikrinti savo žinias įvairiuose 

konkursuose: 14  mokinių iš 8-10 klasių  dalyvavo nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurse, kurį  organizavo NEC, 7 ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo pirmą kartą 

NEC rengiamame nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse. Gausiai 1-12 

klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose konkursuose ,,Olympis“, kur parodė aukštus asmeninius 

įvairių mokomųjų dalykų rezultatus, buvo apdovanoti medaliais, prizais, padėkomis, I, II, II 

laipsnio diplomais. 27 mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“, 

kuriame parodė matematikos žinias. Visi 2,4,6,8 klasių mokiniai žinias pasitikrino Nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Testų rezultatai buvo aptariami su dėstančiais 

mokytojais, klasių vadovais, panaudojami tolimesniam ugdymo proceso tobulinimui. 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai, lyginant su respublikos 

pasiekimais, atsispindi šiose lentelėse: 

 2 klasės NMPP lyginamoji analizė. 

 
2 klasė 

Matematika Skaitymas 
Rašymas  (teksto 

kūrimas) 

Rašymas (kalbos 

sandaros pažinimas) 

 Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. 

Šalies 9,5% 61% 8,8% 59,2% 9,1% 58,8% 9,3% 60,3% 

Mokyklos 5,0% 60% 10% 60% 10% 10% 5,0% 75,0% 

 

 4 klasės NMPP lyginamoji analizė. 

 
4 klasė Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas 

 Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštes

n. 

Šalies 4,3 % 11.7 % 12.5 % 10.9 % 8.3 % 13.4 % 0.9 % 16.3 % 

Mokyklos 0 % 10.0 % 20.0 % 5.0 % 5.0 % 10.0 % 0 % 10.0 % 

 

6 klasės NMPP analizė. 

 
6 klasė Matematika Skaitymas Rašymas  

 Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn. Nepatenk. Aukštesn.  

Šalies 5,0% 11.8% 5.8% 8.6% 22.7% 10.6  

Mokyklos 14.3% 9.5% 0% 0% 42.9% 0%  

 

 8 klasės NMPP lyginamoji analizė. 

 
8 klasė Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos mokslai Socialiniai mokslai 

 Nept. Aukšt. Nept. Aukšt. Nept. Aukšt. Nept. Aukšt. Nept. Aukšt. 

Šalies 15,5% 10,1% 15,3% 10,4% 10,7% 6,0% 3,0% 11,4% 7,8% 6,7% 

Mokykos 8,3% 8,35% 12,0% 20,0% 24,0% 20,0% 19,2% 11,5% 8,0% 4,0% 
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5. Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  Ypatingi dalykiniai 

ryšiai sieja su visomis Šakių rajono gimnazijomis bei Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, 

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriumi, su profesinio rengimo centrais (Kauno 

Karaliaus Mindaugo, Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriumi ir 

kt.), kolegijomis (Kauno technikos kolegija, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija) ir universitetais (KTU, LEU, VDU) bei kitomis švietimo, kultūros, socialinėmis 

įstaigomis. Kartu su socialiniais partneriais buvo organizuojami įvairūs renginiai, aukštųjų 

mokyklų studentai gimnazijoje atliko praktiką, vyko susitikimai per  organizuojamas karjeros 

ugdymo veiklas (profesijų muges, karjeros dienas, klasių valandėles ir kt.). Ypač glaudžiai buvo 

bendradarbiaujama su Zanavykų muziejumi, Lukšių kultūros centru, Šakių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Lukšių padaliniu, Lukšių ir Gelgaudiškio seniūnijomis, UAB ,,Lukšių 

tekstilė“, IĮ ,,Šlepetija“, Lukšių Šv.Juozapo bažnyčia, Šakių rajono savivaldybės JKSC, 

Gelgaudiškio dvaru, Šakių TIC, Šakių PPT ir kt. Pasirašytos dvi naujos bendradarbiavimo sutartys: 

su Gelgaudiškio pagrindine mokykla (bendri mokytojų mokymai,  šventės, akcijos ir kt.) ir 

UAB„ETK“ (mokiniai susipažino su Jaunimo garantijų projektu „Atrask save“).  Įvyko 34 

renginiai su socialiniais partneriais mokinių karjeros ugdymo  ir prevencinėje veikloje. Šiose 

veiklose dalyvavo 349  mokiniai iš 1-IV g klasių.  

Dalyvavimas renginiuose, akcijose, projektuose: 

Veiklos Dalyviai Pasiekimai, rezultatai 

Šakių rajono savivaldybės 

administracijos  Visuomenės 

sveikatos biuro varžybos ,,Ištiesk 

pagalbos ranką“ 

8 klasės 

mokiniai 

Įveiktos ekstremalios situacijos, ugdyta 

atsakomybė saugoti savo ir kitų sveikatą. 

Šakių rajono Bendojo ir 

profesinio ugdymo įstaigų 

moksleivių plakatų- ženklų ,,Būk 

kietas- nerūkyk!“ konkurse 

5-6 klasių 

mokiniai 

Ugdyta mokinių asmenybė, gebanti 

prasmingai ir sveikai gyventi be tabako; 

gimnazijos mokinių bei policijos pareigūnų, 

Atviro jaunimo centro ir Visuomenės 

sveikatos biuro bendradarbiavimas. 

Marijampolės 

apskritiessvyriausiojo policijos 

komisariato Šakių rajono 

policijos komisariato rengiamoje 

diskusijoje ,,Tabakui, alkoholiui, 

narkotikams- taip, ar ne? 

2bg klasės 

mokiniai 

Išsiaiškintas moksleivių požiūris į žalingus 

įpročius, sudarytos sąlygos mokiniams 

dalyvauti žalingų įpročių vartojimo 

prevencijoje. 

Patyčių ir kitokio žeminančio 

elgesio prevencijos programa 

,,Friends“ 

3-4g klasių 

mokiniai. 

Teikiamos gimnazijai žinios, įgūdžiai ir 

priemonės mažinant patyčių apraiškas 

Seksualinės prievartos 

prevencijos mokykloje 

programa,,Saugok ir gerbk save“ 

(SPPC projektas ,,Saugios 

aplinkos kūrimas mokykloje“) 

1-4g klasių 

mokiniai 

Suteikta įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo 

smurto bei kur ieškoti pagalbos, sustiprintas 

vaikų savęs pažinimas, emocijų pažinimas, 

bei kitų žmonių elgesio įvairiose situacijose 

supratimo gebėjimas. 

Seksualinės prievartos prieš 

vaikus prevencinė programa 

,,Vienas iš penkių“ (SPPC 

projektas ,,Saugios aplinkos 

kūrimas mokykloje“) 

Ikimokyklinės-

priešmokyklinės 

grupių 

vaikai 

 Išmoko augti saugiais, atpažinti blogus 

prisilietimus, žinoti kaip elgtis ir kam apie 

tai pasakyti. 

 

Paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programa ,,Tiltai‘(SPPC 

projektas ,,Saugios aplinkos 

7-1g klasių 

mokiniai 

Paauglių socializacija, psichologinio 

atsparumo stiprinimas. Paaugliams įdiegtos 

prosocialios vertybės ir nuostatos. 
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kūrimas mokykloje“) 

Pradinių klasių mokinių 

programa ,,Patyčioms sakome- 

ne“ (SPPC projektas ,,Saugios 

aplinkos kūrimas mokykloje“) 

1-4 klasių 

mokiniai 

Pradinių klasių mokiniai išmoko atpažinti 

patyčias, tinkamai jose reaguoti, apsisaugoti 

ir žinoti pagalbos šaltinius. 

Respublikinė veiksmo savaitė 

,,Be patyčių“ 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Buvo ugdomas draugiškumas, pakantumas, 

supratingumas, tolerancija. 

     

 

Ugdymo procese  svarbus gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

Per metus įvyko 25 klasių tėvų susirinkimai, vyko edukacinis tėvų švietimas (2 paskaitos), 

Pravesti du visuotiniai susirinkimai-paskaitos su mokinių tėvais. Su dauguma tėvų vyko nuoširdus, 

abipusis bendradarbiavimas. Jie siūlė savo pagalbą, reagavo į klasės vadovės pastabas, prisidėjo 

klasei dalyvaujant įvairiose akcijose, organizuojant įvairias tradicines šventes. Lankomiausios -  

Mokslo metų pradžios šventė, Adventiniai rytmečiai, Abiturientų šimtadienis, Paskutinio 

skambučio, Brandos atestatų teikimo, ,,Gimnazijos garbė“, Šeimos šventės. Ypač glaudžiai vyko 

bendradarbiavimas su tėvais ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Ąžuoliukas“, priešmokyklinėje 

grupėje, pradinėse klasėse ir skautų „Ąžuolo“ draugovės veiklose. 

6. Daug dėmesio buvo skiriama gimnazijos savivaldos stiprinimui: Gimnazijos tarybos, 

Mokytojų tarybos, klasių Seniūnų tarybos veikloms.Buvo įkurta gimnazijos Darbo taryba. Kaip ir 

kiekvienais metais vyko vidaus įsivertinimas. 2018 metais tyrinėjome  sritį ,,Ugdymosi aplinkos“ 

ir tobulinome šiuos rodiklius: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2.Mokymasis virtualioje 

aplinkoje. Pradinių klasių mokytojai 1/3 pasaulio pažinimo pamokų pagal atskirą planą vedė 

netradicinėse aplinkose, vykdė tyrimus,  lankėsi muziejuose, kitose edukacinėse erdvėse. 

Vyresniųjų klasių mokiniai su biologijos ir chemijos mokytoja  2018-2019 m.m. vykdo  projektą 

,,Nitratų ir nitritų kiekio nustatymas sezoniniuose vaisiuose ir daržovėse bei vandenyje“, kurio 

eiga paremta laboratoriniais darbais ir tyrimais. Kalbų, gamtos mokslų, matematikos, muzikos 

pamokos buvo vedamos planšečių klasėje, naudojant mokomąsias programėles, išmanųjį ekraną, 

interaktyviąsias lentas. Metų pabaigoje, norėdami sužinoti, kaip mus sekėsi, vykdėme mokinių 

apklausą, kurios rezultatus panaudosime tolimesniam ugdomojo proceso tobulinimui. 

Gimnazijos administracija  telkė komandas bei darbo grupes gimnazijos 2019 metų veiklos 

planui, ugdymo planui, etatinio apmokėjimo dokumentams  parengti ir jiems įgyvendinti.  

Panaudojo  gimnazijos veiklos įsivertinimo  išvadas gimnazijos veiklai tobulinti. 

Bendradarbiaudama su gimnazijos savivaldos institucijomis, tinkamai administravo lėšas ir valdė 

materialinius išteklius. 

 Įstaigos vadovai kėlė kvalifikaciją: aplankė 29 kvalifikacijos kėlimo renginius, juose 

praleido 266 valandas. 

7. Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros: 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šakių valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba: 

1. 2018-10-05 - valgiaraščio derinimo aktas 

2. 2018-09-28 – valgiaraščio vertinimo pažyma 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Marijampolės departamentas: 

3. 2018-03-12 iki 2018-03-29 Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolė  

4. 2018-03-29 – patikrinimo aktas  „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Marijampolės analitinės 

kontrolės skyrius: 
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5. 2018-12-10 – Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų mėginių ėmimas ir  

matavimai 

UAB „Ekologinis servisas“: 

6. 2018-01-16 - Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimas 

Marijampolės APVG Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

7. 2018-02-14 – patikrinimo aktas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ 

Centralizuotas vidaus audito skyrius: 

8. 2018-07-25 - Dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo (maitinimo patikrinimas) 

9. 2018-06-22 – Maitinimo organizavimo ir maitinimui skirtų lėšų panaudojimo tikrinimas 

10. 2018-01-25 – Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių pavėžėjimui skirto 

transporto panaudojimo vidaus auditas 

Šakių rajono savivaldybės kontrolierius: 

11. 2018-07-02 – finansinio ir teisėtumo auditas 

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: 

12. 2018-10-17 - finansinio ir teisėtumo auditas, 

 Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius: 

13. 2018-05-14 – menų mokyklinio egzamino vykdymo kontrolė 

 

9. Pagrindinės metų problemos: 

Didelis pavėžėjamų mokinių skaičius ribojo neformalaus ugdymo veiklas; 

Trūksta rūbinių mokiniams; 

Ikimokyklinio ugdymo, šokio specialistų trūkumas; 

Daug važinėjančių mokytojų, dirbančių keliose darbovietėse, trukdė sudaryti mokiniams 

palankesnį pamokų tvarkaraštį; 

Mokinių motyvacijos stoka, mokytojų perdegimo sindromas; 

,,Ąžuoliuko“ ikimokykliniame skyriuje: 

- nebuvo sąlygų  sportinei veiklai ir renginiams, nes nėra salės, o grupių patalpos  mažos; 

- nesutvarkytas pastato fasadas nėra saugus (trupa ir byra tinkas bei plytos, plyšiuose 

apsigyvena vaikų saugumui pavojų keliantys vabzdžiai). Pastatą apšiltinus, patalpų oro 

temperatūra taptų aukštesnė. 

10. 2018-2019 mokslo metų prioritetas – sisteminga mokinių pasiekimų ir individualios pažangos 

stebėsena bei veiksmingos pagalbos teikimas. 

2019 metų veiklos tikslai ir uždaviniai:  

1. Sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio aktyviam ugdymui(si) ir asmeninei 

pažangai bei saviraiškos poreikių tenkinimui: 

1.1. Taikant įvairias metodines priemones, stiprinti mokinių aktyvumą ir mokėjimo 

mokytis kompetenciją; 

1.2.Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi ir lankomumą; 

1.3.Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams. 

2. Skatinti bendruomenės narių pilietiškumą bei partnerystę siekiant mokinio ir gimnazijos 

sėkmės: 

2.1. Gerinti gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje; 

2.2.Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą; 

2.3. Plėsti ryšius su socialiniais partneriais, vykdyti bendrus projektus. 

 Numatytos priemonės bus vykdomos pasitelkus mokinio krepšelio, rėmimo fondo bei 

projektines lėšas, panaudojant laiko ir intelektualinius/žmogiškuosius išteklius.   

   

___________________________________________ 

 

 

                                                                     


