
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA 
 

2012 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. Trumpa informacija apie mokyklą. 

2012 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 453, pradėjo 447 mokiniai. Buvo 

sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 16 klasių. Dirbo 60 darbuotojų: t. t. 48 mokytojai (4-iems iš jų 

gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedė, buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 7 darbininkai. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas. 

Gimnazijos 2012 m. išsikelti tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti. 

Pirmasis 2012 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. 
Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant keturis uždavinius. 

 Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tobulinti išmokimo stebėjimą pamokoje – gimnazijos mokytojų 

komanda prisijungė prie projekto „Besimokančių mokyklų tinklai 3“ (BMT3). Šiame projekte gimnazijos 

mokytojų komanda mokymuose gilinosi į išmokimo stebėjimą pamokoje. Komandos nariai, patobulinę savo 

kompetencijas gimnazijoje, organizavo mokymus, atliko išmokimo stebėjimo pamokoje tyrimus, darbo 

rezultatus pateikė mokytojų bendruomenei. Šio darbo patirtį gimnazijos vadovai pristatė rajono švietimo 

įstaigų vadovams. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – skatinti kūrybiško mokymo(-si) būdus ir formas, skatinant 

bendrųjų kompetencijų ugdymą – gimnazijos ugdymo inovacijų centras, ištyręs mokytojų ugdymo(-si) 

poreikius, kryptingai organizavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus, kuriuose gimnazijos pedagogai 

gilinosi į mokymąsi aktyvinančius ugdymo metodus, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą. Metodinėse 

grupėse mokytojai atliko seminarų refleksijas, pasidalino naujų mokymą(-si) aktyvinančių ugdymo metodų 

taikymo patirtimi. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, stebėdami pamokas, pažymėjo, kad įgytos seminaruose 

žinios taikomos pamokose. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – stiprinti mokinių mokymą(-si), taikant informacinių technologijų 

galimybes – gimnazija 2012 m. visus gimnazijos kabinetus baigė aprūpinti multimedijos projektoriais, 

mokytojai IT aktyviai naudoja pamokose. Tai patvirtino ir stebėtų gimnazijos mokytojų pamokų analizė. 

Gimnazijos mokytojai siekia ir toliau gilintis į šiuolaikines IKT, jų panaudojimą ugdymo proceso gerinimui; 

gruodžio mėnesį tuo tikslu gimnazijos mokytojams buvo organizuotas seminaras „Aktyvaus ugdymo klasės 

sprendimas“. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį, siekta plėtoti mokymosi strategijas, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi stilius. Šį uždavinį pavyko įgyvendinti tik iš dalies, kadangi gimnazija neturi mokiniams 

pritaikytos mokymo stilių tyrimo metodikos. 

Antruoju 2012 m. veiklos plane iškeltu tikslu buvo siekiama tobulinti mokyklos organizacinę 

struktūrą. Šio tikslo buvo siekiama per tris uždavinius.  

 Pirmuoju uždaviniu – tobulinant klasių auklėtojų ir kuratorių metodinės grupės veiklą – klasių 

auklėtojų ir kuratorių metodinėje grupėje atnaujinta klasių vadovų veiklos ataskaita, ieškota efektyvių darbo su 

tėvais veiklos formų (pvz.: išnaudoti e. dienyno teikiamas galimybes, atnaujinti gimnazijos interneto svetainę), 

analizuotas tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas, siekta ištirti tėvų pedagoginio ir psichologinio 

švietimo poreikius, remiantis jais sudaryti tėvų pedagoginio ir psichologinio švietimo programą, ją įgyvendinti 

tėvų susirinkimų metu. Siekiant tobulinti pagalbą mokiniui ir mokytojų bendradarbiavimą konkrečios klasės 

ugdymo klausimais, bendru mokytojų susitarimu įsteigta nauja organizacijos struktūra – grupė mokytojų, 

dirbančių konkrečioje klasėje. Šios grupės posėdžiai organizuojami du kartus per mokslo metus ir juose su 

klasės vadovu aptariami klasei aktualūs mokymo ir auklėjimo klausimai, priimami susitarimai dėl konkrečių 

klasės ugdymo dalykų.  

 Antruoju uždaviniu siekta plėtoti mokinių karjeros centro veiklą, parengti ir naudoti mokinių karjeros 

aplankus. 2012 m. gimnazija įsijungė į respublikinį projektą, kuriame gilinsis į mokinių ugdymo karjerai 

galimybes; organizuojami mokiniams aktualūs karjeros projektavimo renginiais, plėtojama mokinių karjeros 

centro veikla.  

 Trečiuoju uždaviniu siekiama modernizuoti bibliotekos veiklą, įdiegti MOBIS bibliotekų informacinę 

sistemą, šis uždavinys įgyvendintas iš dalies, kadangi sistemos MOBIS paleidimui dar trūksta kai kurių 

infrastruktūros priemonių. 
 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

 Šilutės Vydūno gimnazija 2012 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiauta pagal įvairias sritis. 

1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais: 

- 2012 m. įvyko 17 susitikimų su Lietuvos ir užsienio aukštųjų bei profesinių mokyklų atstovais; 

- 2012-11-05 4 klasių gimnazistai susitiko su organizacijos „FOX Universitetai“ atstovais, kur abiturientai 

buvo supažindinti su studijų užsienyje galimybėmis; 
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-2012-11-09 3-4 klasių gimnazistams pamoką „Ankstyvos karjeros planavimas IT srityje“ vedė buvęs 

vydūnietis Mangirdas Judeikis, VGTU magistrantas; 

- mokiniai aplankė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą, Šilutės žemės ūkio mokyklą, miesto policijos 

komisariatą, darbo biržą; 

- Šilutės rajono abiturientams organizuotas susitikimas su Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Asociacija Bendrajam 

Priėmimui Organizuoti (LAMA BPO);  

- 2012-11-23 gimnazijoje buvo surengta aukštųjų mokyklų mugė Šilutės rajono mokiniams, kurioje dalyvavo 

ASU, LKA, KTU, KU, LCC, LEU, LKKA, ŠU, ISM, VDA, VGTU, VU TVM, LAJM, SMK, VLVK. 

2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis: 

- kovo pabaigoje mūsų gimnazijos atstovai svečiavosi Šilutės Pamario ir M. Jankaus pagrindinėse mokyklose, 

kuriose pristatė gimnaziją; 

- birželio mėnesį buvo organizuota gimnazijos atvirų durų diena rajono mokiniams; 

- sausio 23 d. gimnazijoje veikianti MMB „Nuožmusis gandras“ organizavo žaidimų vakarą Saugų 7-17 metų 

amžiaus vaikų globos namų auklėtiniams kavinėje „Jazz Bowling“; 

- vasario mėnesį į Užgavėnių šventę buvo pakviesti Šilutės pradinės mokyklos antrokai; 

- kovo 28 dieną viktorinoje ,,Ką žinai apie Vydūną ir Vydūno gimnaziją?“ savo sumanumą pademonstruoti 

buvo pakviesta svečių komanda iš Pirmosios gimnazijos; 

- balandžio 13 dieną vyko jau tradiciniu tampantis abiejų Šilutės gimnazijų renginys – popietė „Kartu mes 

galim daug“. 

3) Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir 

politinės kultūros pagrindus: 
- sausio 13-osios rytą gimnazija, kaip ir kitos šalies mokyklos, pamokas pradėjo Laisvės gynėjų dienai 

paminėti skirta pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 

- sausio 12 dieną gimnazijoje lankėsi LGGRT Centro Viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė ir 

LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita 

Jankauskienė, kurios gimnazistus sudomino LGGRTC sukurtas dokumentinis filmas „1941 m. tremtis vaikų 

akimis“; 

- kovo 11-ąją vydūniečiai kartu su miesto bendruomene minėjo Šilutės kultūros ir pramogų centre, kur 

šventinėje programoje dainavo gimnazijos vaikinų kvartetas, merginos skaitė savo rašinių apie laisvę 

fragmentus; 

- prieš 2012 metų rinkimus į LRS suaktyvėjęs politinis gyvenimas vyresniųjų klasių gimnazistams suteikė 

galimybę susitikti su žymiais žmonėmis, įvairių politinių partijų atstovais ir pamėginti analizuoti ir vertinti ne 

tik vadovėlio medžiagą, todėl gimnazistai išklausė Seimo nario diplomato Petro Auštrevičiaus pranešimą apie 

liberalizmo ištakas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos prezidento Artūro Skardžiaus 

paskaitą „Švarioji energetika“, sudalyvavo 2008 m. Pekino vasaros olimpinių žaidynių penkiakovės sidabro 

medalio laimėtojo Edvino Krungolco ir Seimo nario, televizijos laidų prodiuserio ir vedėjo Arūno Valinsko 

politologijos pamokose bei susitikime su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru Gintaru 

Steponavičiumi; 

- spalio mėnesį gimnazijoje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) iniciatyva buvo organizuota 

informacinė kampanija-akcija „Man ne dzin“; 

- lapkričio – gruodžio mėnesiais gimnazijos mokinių tarybos atstovė laimėjo rinkimus ir dalyvavo Lietuvos 

mokinių parlamento veikloje. 

4) Ekologinio ugdymo srityje: 

- gimnazijos ekologų klubas „Sfinksas“ žiemą vykdė pagalbos miško gyvūnams akciją miške; 

- balandžio mėnesį gimnazistai dalyvavo Šilutės miesto seniūnijos organizuotoje bei pavasarinėje aplinkos 

tvarkymo talkoje DAROM 2012; 

- pavasarį gimnazistai dalyvavo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos akcijoje „Mano miestelis be pavojingų 

atliekų“ ir gavo padėką už prasmingą bendradarbiavimą kuriant švarią aplinką bei ugdant atsakingą 

visuomenę; 

- rudenį gimnazistai dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos skyriaus organizuotame 

piešinių konkurse „Judėjimo jūsų mieste vizijos po dvidešimties metų“; 

- spalio 30 dieną gimnazijos ekologai surengė akciją, kurioje surinko ir perdavė beglobių gyvūnų namams „5 

pėdutės“ 350 litų. 

5) Perteikiant jaunam žmogui tautinę bei etninę ir formuojant pasaulio dorovinę kultūras: 

- grupė gimnazistų baigė Šilutės turizmo informacijos centro organizuotą jaunųjų gidų mokyklą „Genius loci. 

Hugo Šojaus dvasia miesto parke“; 

- spalio 12 dieną vydūniečiai susitiko su trimis žymiais kraštiečiais, savo krašto istorijos puoselėtojais, 

pedagogais, knygų autoriais Edita Barauskiene, Adele Judeikiene, Anatolijumi Žibaičiu; 

- spalio 19 dieną vyresniųjų klasių gimnazistai susitiko su režisieriumi, poetu ir prozininku Alvydu Šlepiku, 

kuris pristatė prozos knygą „Mano vardas – Marytė“ apie krašto „vilko vaikų“ likimus; 
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- gruodžio 1 dieną gimnazistai dalyvavo Šilutės rajono evangelikų liuteronų labdaros organizacijos „Šilutės 

Sandora“ parapijos senjorų sveikinimo advento vakare; 

- gruodžio 14 dieną gimnazistai dalyvavo ir puošė eglutes Kalėdų dvasią atspindinčiais ir krašto tradicijas 

įprasminančiais žaislais Šilutės muziejaus organizuotame renginyje „Klaipėdos krašto gyventojų lietuvininkų 

tradicijos“; 

- gruodžio 17 dieną gimnazistų choras pakvietė į Advento vakarą gimnazijos bendruomenę. 

6) Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos 

propagavimo srityse: 
- lapkričio 13 dieną organizuota Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK Viešosios policijos skyriaus 

Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistės Nerijos Ropienės paskaita pirmų klasių gimnazistams; 

- gimnazistai dalyvavo VMI organizuotame meninės raiškos konkurse „Blykstę šešėliui“, skirtame kovai su 

šešėline ekonomika; 

- draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos skyriaus pirmininkas Artūras Šiukšta gimnazijos mokiniams skaitė 

paskaitą „Ar žalingi įpročiai tavo draugai?“; 

- lapkričio 20 dieną gimnazistai dalyvavo šiaurietiško ėjimo mokymuose, kuriuos organizavo Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. 

7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose: 

- sausio 13 ir kovo 11 dienomis mokiniai dalyvavo renginių programose Šilutės kultūros ir pramogų centre; 

- gegužės 8 dieną gimnazijos mokiniai dalyvavo Šilutės rajono mokinių metodinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Informacinės technologijos mokinių darbuose“ Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio bibliotekoje; 

- gimnazijos komanda dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos inicijuotuose Energetikos dienos 

renginiuose; 

- gegužės mėnesį dalyvauta Šilutės gatvės muzikos dienoje, teatralizuotoje tautinių šokių programoje 

„Gegužinė“ Kintų Vydūno kultūros centre, miesto šventės „Jaunųjų literatų“, „Gatvės šokio“, „Parko mados“ 

programose bei sakralinės ir pasaulietinės muzikos koncerte evangelikų liuteronų bažnyčioje; 

- spalio 10 dieną F. Bajoraičio bibliotekos organizuojamame „Literatūrinio rudens 2012“ renginyje buvo 

pristatyti Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų mokinių improvizuoti skaitymai“. 

8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais: 

2012 metais įvyko 4 visuotiniai ir 25 klasių tėvų susirinkimai, kuriuose skaityti pranešimai apie gimnazijos 

mokinių adaptaciją, šiuolaikinę karjeros sampratą ir tėvų pagalbą planuojant mokinio karjerą, gimnazijos 

mokinių sveikatą ir jos stiprinimo rekomendacijas, pasikeitimai stojant į aukštąsias mokyklas 2014 m., tėvams 

pademonstruoti mokinių kurti prevenciniai filmai projekto „Mokausi iš kino“ metu. Gimnazijos interneto 

svetainėje publikuoti informaciniai straipsniai tėvams apie karjeros planavimo, prevencinėmis temomis. 

9)  Bendradarbiauta su užsienio šalių pedagogais: 

- gegužės mėnesį gimnazija buvo pristatyta Šilutės l/d „Pušelės“ svečiams – tarptautinio Comenius mokyklų 

partnerystės projekto „Come2gether“ („Eikime kartu“) dalyviams iš Ispanijos, Portugalijos, Turkijos, Rusijos; 

- liepos 23 dieną gimnazijoje lankėsi 40 kolegų iš Marupės vidurinės mokyklos (Latvija), išklausė 

gimnazijos direktorės Marinos Stirbienės pranešimą apie Lietuvos švietimo sistemos aspektus. 
 

4. Kadrų politika. 

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 44 mokytojams. Iš jų: 

44 – turi pedagogo kvalifikaciją; 4  – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

44 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 6  – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

1   – mokėsi aukštojoje mokykloje; 32 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

2   – pensinio amžiaus; 1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; neatestuotų nėra; 

Gimnazijos direktorius turi II vadybinę kategoriją, direktoriaus pavaduotojai ugdymui turi II ir III 

vadybines kategorijos. 

5. Ugdymo pasiekimai. 

2011-2012 m. m. mokymosi rezultatai: 

- klasių pažangumo vidurkis – 8,22; 

- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 38 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 6 dienas; 

- „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 34 mokiniai; 

- iš 12 pripažintų geriausiais rajono abiturientų – 5 Vydūno gimnazijos mokiniai, t.y. 41, 7 %. 

2011-2012 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra 

ugdomi kokybiškai. 
 

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba 43,46 (113) Matematika 39,5 (66) 

Anglų kalba 42,61(62) Biologija 39,26 (34) 

Vokiečių kalba 22 (1) Fizika 52,4 (22) 

Rusų kalba 20 (1) Chemija 38,42 (19) 

Istorija 50,21 (48) Informacinės technologijos 37,7 (6) 
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Geografija 43,67 (6)   

Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba 5,67 (12) Dailė 10 (1) 
 

2011-2012 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebuvo privalomas visiems mokiniams. 

Šio patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

Lietuvių kalba 6,95 7,52 

Matematika 6,43 6,17 
 

113 abiturientų (98%) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla: 
 

Universitetuose studijuoja 80 (69,57 %) 

mokiniai: 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 9 Lietuvos edukologijos universitetas 2 

Kauno technologijos universitetas 5 Vilniaus universitetas 11 

Klaipėdos universitetas 17 Vytauto Didžiojo universitetas 4 

Lietuvos kūno kultūros akademija 1 Aalborgo universitetas (Danija) 1 

Aleksandro Stulginskio universitetas 2 Birmingham city university (Didžioji 

Britanija) 

1 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2 University of Newcastle (Didžioji Britanija) 2 

Mykolo Romerio universitetas 7 University of Notingham (Didžioji Britanija) 1 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 12 University of York (Didžioji Britanija) 2 

Vilniaus dailės akademija 2   

Kolegijose studijuoja 17 (14,78 %) 

mokinių: 

 Profesinėse mokyklose mokosi  2 (1,74 %) 

mokiniai: 

Kauno kolegija 4 Šilutės žemės ūkio mokykla 1 

Klaipėdos valstybinė kolegija 8 Šilutės turizmo ir paslaugų verslo 

mokykla 

1 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 1 Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį  

16 (13,91 %) mokinių Vilniaus kolegija 4 
 

2011–2012 m. m. 108 gimnazistai (100%) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš jų 2012-2013 mokslo metais 

tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 105 mokiniai. 3 mokiniai mokosi kitose mokymo įstaigose.  
 

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2011-2012 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse 

dalykų olimpiadose laimėjo 51 prizinę vietą. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėtos 8 prizinės vietos, 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio tinklinio zoninėse varžybose laimėta 3 vieta. Respublikinėje lietuvių 

kalbos olimpiadoje laimėta 4 vieta, vokiečių kalbos olimpiadoje – 3 vieta. XXIII Lietuvos mokinių fizikos 

čempionate laimėta 2 vieta, 44-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse gimnazistas apdovanotas 

padėkos raštu. Gimnazijos vaikinų ansamblis laimėjo atrankas rajoniniame bei zoniniame vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurse „Dainų dainelė 2012“ ir dalyvavo respublikiniame konkurse. Respublikinėse aitvarų 

varžybų Zapyškyje laimėtos 2 ir 3 vietos, o XXVI Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados radijo 

bangomis valdomų aviamodelių finalinėse varžybose F-3-J modelių klasėje laimėta 2 vieta. Šalies jaunimo 

turistinių žygių ir foto maratone „Lietuvos saugomos teritorijos“ laimėta 3 vieta. Respublikiniame kalėdinių 

piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ laimėtos 1, 2 ir 4 vietos. Parodoje „Žemės spalvos“, skirtoje 

tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“, gimnazistas buvo apdovanotas LR ŠMM III laipsnio diplomu. 

Lietuvos Junior Achievement respublikiniuose ekonomistų konkursuose ir čempionatuose laimėtos trys 

pirmos ir viena trečia vieta bei geriausios mokinių bendrovės nominacija. 

  Du gimnazijos mokiniai yra tarp 50 stipriausių matematikų Lietuvoje, jie buvo apdovanoti tarptautinio 

matematikos konkurso „Kengūros“ specialiaisiais prizais. 

6. Dalyvavimas projektuose. 

Dalyvauta keturiuose šalies mastu organizuojamuose projektuose: 

- Rietavo L. Ivinskio gimnazijos inicijuotame matematikų turnyro projekte mokytojo K. Šikšniaus taurei 

laimėti (dalyvaujame nuo 2000 metų) viena iš gimnazistų komandų užėmė 3 vietą; 

- Tarptautinio „Junior Achievement“ projekto (dalyvaujame nuo 1996 metų) respublikinėje mokinių 

mokomųjų bendrovių mugėje buvo pristatytos gimnazijos MMB; 

- pilietinio ugdymo projekte „ESF akademija“ gimnazistai sėkmingai baigė 3 kursą; 

- pagal projektą AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) gimnazistams buvo vedamos tapytojo, 

profesoriaus Ričardo Garbačiausko dailės pamokos; Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo 

darbuotojo, humanitarinių mokslų daktaro Vytauto Tumėno pamoka „Simbolika lietuvių tautosakoje“; 

Palangos senosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos, poetės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, Maironio ir 

I. Simonaitytės premijų laureatės Elenos Karnauskaitės pamoka apie šiuolaikinę poeziją. 
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Dalyvauta keturiuose tarptautiniuose projektuose: 

- gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė, dalyvauja UNESCO organizuotuose projektuose: 

kovo 28-29 dienomis gimnazijos atstovai kartu su aukšto rango UNESCO nacionalinių komisijų atstovais 

dalyvavo Rygoje (Latvija) vykusioje UNESCO asocijuotų mokyklų konferencijoje „Smart School for the 

future“; balandžio mėnesį gimnazijoje vyko UNESCO inicijuota pamoka „Early childhood care and 

education“ („Ankstyvoji vaikystė ir privalomas švietimas“); spalio 12 dieną gimnazijoje lankėsi ir vedė 

pamokas Mykolo Romerio universiteto studentai iš Lenkijos, Ukrainos, Belgijos, Turkijos, Rumunijos, 

dalyvaujantys projekte „Erasmus Lietuvos mokykloms“; lapkričio mėnesį vyko Kalėdinė akcija Ruandos 

našlaičius paremti; 

- projekte „Europos kaimynai“ (dalyvaujame nuo 1997 metų) bendradarbiavome su partneriais iš Vokietijos; 

- Europos Sąjungos mokinių mainų projekte su Vokietijos Vesterštėdės gimnazija (dalyvaujame nuo 1998 

metų) vykdėme šalių pažinimo projektus, tuo tikslu kovo 12–23 dienomis  jau keturioliktą kartą vykome į 

Vokietiją ir spalio mėnesį priėmėme mainų partnerius; 

- tarptautinio mainų projekto „Lietuva (Šilutė)–Ispanija (Valensija)“ dalyviai (dalyvaujame nuo 2010 metų) 

gegužės mėnesį vyko į Ispanijos Valensijos Les Carolines mokyklą, o birželio 10-17 dienomis mūsų 

gimnazijoje viešėjo svečiai iš Ispanijos. 

7. Krepšelio lėšų panaudojimas. 
 

2012 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui 

DU 1482000 1482000 1482000 3272 

Sodra 457800 457800 457800 1011 

Spaudiniai ir ugdymo priemonės 18640 18640 18640 41 

Kvalifikacija 3359 3359 3359 7 

Komandiruotės 4351 4351 4351 10 

Kt. prekės 18000 18000 18000 40 

Kt. paslaugos 35450 35450 35450 78 

Iš viso: 2019600 2019600 2019600 4458 
 

8. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas. 
 

Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 3081,23 Baldai 1823 

Ugdymo tobulinimo programos 

rėmimo fondas 

21562 Kopijavimo paslaugos 8548 

 Interneto svetainės domenas 39,93 

 Vadovėliai 1646,9 

 Mokymo priemonės 210 

 Baldai 4771,30 

 Mokinių kelionės į olimpiadas 1423,38 

 Priemonės renginių organizavimui 1387,08 

 Tautiniai rūbai 2459,60 
 

9. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

Nuo 2008 m. Šilutės Vydūno gimnazija dalyvauja dvejuose ŠMM ir ES SF „Mokyklų 

tobulinimo programa plius“ projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir 

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, skirtuose tobulinti ugdymo(-si) sąlygas. Pagal 

šiuos projektus 2012 m. gimnazija gavo: biologijos kabinetui baldus, mikroskopinius preparatus, 

chemijos kabinetui jutiklių komplektą, fizikos kabinetui geometrinės ir banginės optikos 

laboratorinių darbų įrangą, dailės kabinetui molbertus, technologijų kabinetui kompiuteriu valdomas 

frezavimo stakles, muzikos kabinetui muzikinius instrumentus, baldus matematikos kabinetui, dailės, 

technologijos, chemijos kabinetams stacionarų ir nešiojamus kompiuterius. Viso už 75630,24 Lt. 

2012 m. panaudojant mokinio krepšelio ir ugdymo tobulinimo programos lėšas įsigyti nauji 

vadovėliai, įvairios mokomosios priemonės, sporto inventorius, baldai kabinetams, mokinių 

laisvalaikio zonoms, IKT mokytojo darbo vietai modernizuoti, tautinius rūbus gimnazijos šokio 

kolektyvui viso už 47822,92 Lt. 
10. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe.   
 

Gimnazijos pastato renovacijos (baigta 2008 m. gruodžio mėn.) trūkumų šalinimas: aplinkos 

sutvarkymas bei sausinimo sistemos įrengimas aplink gimnazijos pastatą (foto medžiaga pridėdama). 
Gimnazijos sporto salės atidėtos statybos vykdymas pagal VIPą. 

 

Direktorė Marina Stirbienė 

 


