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1. Trumpa informacija apie mokyklą. 

2013 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 441, pradėjo 435 mokiniai. Buvo 

sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 16 klasių. Dirbo 58 darbuotojai: 46 mokytojai (4-iems iš jų 

gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), socialinis pedagogas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedė, 

buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 7 darbininkai. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas. 

Gimnazijos 2013 m. išsikelti tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti. 

Pirmasis 2013 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo 

siekiama įgyvendinant keturis uždavinius. 

 Pirmasis uždavinys – įgyvendinti gimnazijos parengtą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

modelį. Gimnazijos metodinė taryba aprobavo mokytojų grupės parengtą Mokinių pažangos ir pasiekimų 

(MPP) vertinimo modelį, aptarė jo funkcionavimo galimybes. Išanalizuoti MPP vertinimo modelio 

struktūriniai vienetai sąlygojo gimnazijoje veikiančių dokumentų, reglamentuojančių mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimą, atnaujinimą: atnaujintos testų taisyklės, peržiūrėti ir atnaujinti susitarimai dėl mokomųjų 

dalykų testų vertinimo skalių. Analizuota ir pristatyta MPP vertinimo modelio dermė su ilgalaikiais planais. 

Metodinėje taryboje aptarta MPP vertinimo modelio įgyvendinimo analizė ir veiklos tobulinimo kryptys. 

Antrasis uždavinys – skatinti kūrybiško mokymo(si) būdus ir formas, skatinant bendrųjų 

kompetencijų ugdymą. Mokytojai lankė kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose gilinosi į kūrybiško 

mokymo(-si) būdus, metodinėse grupėse analizavo IQES platformoje pristatomus mokymo metodus, juos 

taikė pamokose. Klasių auklėtojai ir kuratoriai įgyvendino projektą „Mokinio individualios pažangos 

fiksavimas“, kurio metu tyrė auklėtinių mokymąsi, dalyvavimą neformaliajame švietime ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymą(-si). Rezultatus klasių auklėtojai ir kuratoriai analizavo su mokytojais, dirbančiais jų 

vadovaujamose klasėje, ieškojo mokinių ugdymo kokybės tobulinimo galimybių. Gimnazijos metodinėje 

taryboje buvo pristatyti klasių auklėtojų ir kuratorių metodinės grupės pirmininkės stebėta mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymo analizė, pateiktos bendrųjų kompetencijų ugdymo gimnazijoje tobulinimo galimybes. 

Trečiasis uždavinys – stiprinti mokinių mokymą ir mokymąsi taikant informacinių technologijų 

galimybes. 2013 metais vienu iš stebėjimo gimnazijos mokytojų pamokų tikslu buvo IT taikymo pamokoje 

analizė. Stebėtų pamokų analizės buvo pristatytos visuose metodinės tarybos posėdžiuose, taip pat pateikti 

siūlymai dėl IT naudojimo pamokoje tobulinimo. Gimnazijos metodinės grupės išanalizavo mokytojų IT 

poreikius, teikė paraiškas dėl IT įsigijimo 2014 metais. Įdiegtas „TAMO“ elektroninis dienynas, atnaujinta 

gimnazijos interneto svetainė suteikia daugiau galimybių gimnazijos bendruomenę efektyviai informuoti apie 

gimnazijos veiklą, pristatyti aktualijas. 

Ketvirtąjį uždavinį – užtikrinti mokytojų profesinio tobulėjimo poreikių tenkinimą - pavyko 

įgyvendinti tik iš dalies. Gimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės 2013 metais išanalizavo mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo poreikius, numatė pagrindinius kvalifikacinius seminarus ir parengė planą. Iš planuotų 

seminarų įvyko tik dalis, tai sąlygojo nepakankamas lėšų kiekis, skirtas kvalifikacijai kelti. Kitas aspektas, kurį 

siekta tobulinti, tai mokytojų gebėjimas reflektuoti, tikslingai numatyti profesinį tobulėjimą. Šią kompetenciją 

taip pat patobulinti pavyko ne visiškai, tai rodo 2013 metų mokytojų savianalizės anketos. 

Antruoju 2013 metais veiklos plane iškeltu tikslu buvo siekiama tobulinti mokyklos organizacinę 

struktūrą. Šio tikslo buvo siekiama per tris uždavinius. 

 Pirmuoju uždaviniu siekta tobulinti grupės mokytojų, dirbančių konkrečioje klasėje, veiklą. 2013 

metais gimnazija įgyvendino projektą „Mokinio individualios pažangos fiksavimas“. Jį gimnazijoje inicijavo ir 

buvo įgyvendinimo konsultantė projekto „Lyderių laikas 2“ dalyvė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė 

Tatjana Balvočienė. „Mokinio individualios pažangos fiksavimas“ padėjo struktūruoti mokytojų, dirbančių 

konkrečiose klasėse, grupių posėdžius, ugdyti mokytojų ir klasių vadovų kompetencijas gerinant mokinių 

ugdymo procesą. Projekto įgyvendinimo analizė pristatyta metodinėje taryboje, pateiktos veiklos tobulinimo 

kryptys. 

 Antruoju uždaviniu siekta plėtoti gimnazijos mokinio ugdymo karjerai centro veiklą. Tęsiamas 

dalyvavimas respublikiniame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme“, į kurį gimnazija įsijungė 2012 metais. Atliekant projekto veiklas, buvo 

gilinamasi ne tik į mokinių profesinį informavimą, bet ir į jų konsultavimą ugdymo karjerai klausimais. Taip 

pat atliktas gimnazijos bendruomenės narių poreikių tyrimas dėl ugdymo karjerai švietimo. Remiantis tyrimo 



 2 
duomenimis buvo vykdomas tėvų švietimas, organizuojami mokiniams aktualūs karjeros 

projektavimo renginiai, plėtojama mokinių karjeros centro veikla.  

 Trečiuoju uždaviniu buvo siekiama tęsti aplinkos ir darbo modernizavimą bibliotekoje ir skaitykloje. 

Baigta įdiegti MOBIS bibliotekų informacinė sistema, ją pradėta naudoti aptarnaujant mokinius ir mokytojus. 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 
Šilutės Vydūno gimnazija 2013 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiauta pagal įvairias sritis. 

1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais: 

- 2013-02-08 Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai apsilankė parodoje STUDIJOS 2013, kur buvo pristatoma 

190 universitetų, kolegijų, profesinio mokymo centrų ir verslo mokyklų iš 15 pasaulio šalių; 

- 2013-03-14 gimnazijos skaitykloje vyko Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų 

profesinio orientavimo paskaita gimnazistams; 

- 2013-03-15 gimnazijos skaitykloje vydūniečiai susitiko su Aleksandro Stulginskio universiteto atstovais; 

- 2013-04-15 gimnazistės dalyvavo „Profesijų dienoje“ Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykloje; 

- 2013-05-13 9-10 klasių gimnazistai lankėsi Šilutės žemės ūkio mokykloje; 

- 2013-05-23 LAMA BPO atstovai susitiko su gimnazijos abiturientais; 

- 2013-09-18 besidomintys studijomis užsienyje mokiniai susitiko su „Kalba.lt“ atstovu Vytautu Masioku; 

- 2013-10-16 gimnazistai susitiko su organizacijos „FOX Universitetai“ atstovais, kur abiturientai buvo 

supažindinti su studijų užsienyje galimybėmis. 

2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis: 

- 2013-03-01 Vydūno gimnazijos atstovai pristatė savo mokyklą Pamario pagrindinės mokyklos mokiniams; 

- 2013-03-06 vydūniečiai svečiavosi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje ir pristatė savo 

gimnaziją; 

- 2013-04-26 Šilutės kultūros ir pramogų centre vykusiame „Pamario“ orkestro jubiliejiniame koncerte 

dalyvavo Vydūno gimnazijos mokiniai – choro solistai ir Šilutės meno mokyklos fanfarinio orkestro 

muzikantai; 

- 2013-05-09 ir 2013-09-13 Vydūno gimnazija pakvietė rajono mokyklų mokinius į Atvirų durų dieną; 

- 2013-09-13 su gerumo akcija „Vydūnietis miestui“ aplankė keletą švietimo įstaigų, o gimnazijos metodinė 

taryba priėmė rajono mokyklų metodinių tarybų pirmininkus, skaitė jiems pranešimą „Metodinė veikla Šilutės 

Vydūno gimnazijoje: dabartis ir perspektyvos“; 

- 2013-12-23 Šilutės Vydūno gimnazijos muzikinė grupė „On the Air“ surengė Kalėdų popietę mūsų 

socialiniams partneriams – Šilutės PK darbuotojams. 

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

kultūros pagrindus: 
- 2013-01-11 gimnazija, kaip ir kitos šalies mokyklos, dalyvavo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtoje 

pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“; 

- 2013-01-15 vydūniečiai dalyvavo istorinėje Mažosios Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonijoje bei 

jubiliejiniame koncerte, skirtuose Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-ųjų metinių progai; 

- 2013-02-15 gimnazijos bendruomenė susirinko į aktų salę, į šventinę asamblėją, skirtą Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai; 

- 2013-03-05 Vydūno gimnazijos bendruomenė susitiko su režisieriumi, rašytoju, dainų autoriumi ir atlikėju 

Vytautu V. Landsbergiu, kuris pristatė savo kūrybą ir padovanojo gimnazijai savo FILMŲ ANTOLOGIJĄ; 

- 2013-03-08 gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną; 

- 2013-03-22-24 gimnazijos jaunieji debatininkai dalyvavo Vilniuje surengtame „IDEA Exchange“ debatų 

turnyre naujokams ir iškovojo pirmąją vietą, o Martynas Kostiuška buvo pripažintas geriausiu jaunu 

debatininku Lietuvoje; 

- 2013-04-26-27 XXIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiados „Lietuvių tautos kova dėl valstybingumo 

atkūrimo 1940-1990 metais“ II vietos prizininkas gimnazistas Eimantas Šaulitis laimėjo kelionę į Briuselį, į 

Europos parlamentą; 

- 2013-12-6-7 Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, vyko jaunimo projekto „Pilietiškumo mokykla“ finalinė 

sesija, kurioje dalyvavo keturi vydūniečiai. 

4) Ekologinio ugdymo srityje: 

- 2013-04-25 minint Žemės dieną Norkaičių girininkijoje pasodinta apie 1200 eglaičių ir pušaičių; 

- 2013-05-11 vydūniečiai dalyvavo aplinkos švarinimo akcijoje „Darom 2013“, tvarkė Šyšos pakrantes ir 

Kiškių daubos miškelį; 

- 2013-05-17 gimnazijos ekologų klubas lankėsi Kretingos rajone įkurtame japoniškame sode; 

- 2013-09 13 gimnazistai rinko pakelės šiukšles nuo Šilutės iki Aukštumalos pelkės pažintinio tako; 

- 2013-09-26 ekologų klubo „Sfinksas“ nariai vėl vyko į Aukštumalos pažintinį taką; 

- 2013-10-10 gimnazijos jaunieji ekologai dalyvavo ekomokyklos nacionalinio projekto aplinkosauginėje 

iniciatyvoje, kurią sudarė ekologinis seminaras ir Kuršių nerijos tvarkymas; 
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- 2013-11-26 į gimnaziją atvyko edukacinio projekto „Nariuotakojai mokykloje“ ekspozicija; 

- 2013 metų lapkričio pabaigoje–gruodžio pradžioje vyko akcija „5 pėdutės“, kurioje gimnazistai surinko ir 

perdavė daugiau nei 400 paaukotų litų gyvūnų globos namams Klaipėdoje. 

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

- 2013-05-17-18 gimnazistų būrys vyko į kelionę dviračiais, aplankė Bitėnų kapinaites, Vydūno amžinojo 

poilsio vietą, Mažosios Lietuvos panteoną ir Martyno Jankaus spaustuvę-muziejų; 

- 2013-05-23 gimnazistams buvo organizuotos orientacinės varžybos „Pažink savo miestą“, skirtos miesto 

šventei ir gimnazijos atkūrimo 20-čiui; 

- 2013 metų birželio 14-16 dienomis gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Žvilgis“ merginų grupė kartu su 

Kintų vidurinės mokyklos šokių kolektyvo „Deima“ merginų grupe dalyvavo eksperimentinėje 2014 metų 

dainų šventėje Marijampolėje; 

- 2013-09-10 Šilutės kultūros ir pramogų centro įgyvendiname kultūros kelius ir kultūrinį turizmą 

skatinančiame projekte ,,Vėtrungių kelias“ dalyvavo Vydūno gimnazijos pirmokai; 

- 2013-09-13 gimnazijos jubiliejaus savaitės metu su gerumo akcija „Vydūnietis Šilutei“ gimnazistai tvarkė 

tvoreles Šilutės senosiose evangelikų liuteronų kapinaitėse, talkino Šilutės muziejuje, kartu su Šilutės Rotary 

klubo nariais vyko tvarkyti Mažių kaimo kapinaičių; 

- 2013-09-14 miesto bendruomenei buvo pristatyta etnokultūrinė kostiumų kolekcija; 

- 2013-12-13 gimnazijos mokiniai dalyvavo kalėdinių eglučių puošime prie H. Šojaus dvaro. 

6) Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos propagavimo 

srityse: 
- 2013 metus gimnazistai pradėjo projektinio darbo „MES NEVARTOJAME NARKOTIKŲ“ pristatymu; 

- 2013-03-18-22 gimnazijoje vyko Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2013“; 

- 2013-05-09 gimnazijos gimnazistai rinkosi į sveikos gyvensenos popietę „Tikras turtas“ su gimnazijos 

alumnu Daliumi Viršila; 

- 2013-10-10 mūsų mokykloje lankėsi Leonas Barišauskas – Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos 

valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas ir kalbėjosi su mokiniais antikorupcine tema; 

- 2013 metų lapkričio 18-22 dienomis mūsų gimnazija prisidėjo prie Šilutės rajono Švietimo skyriaus 

inicijuotos akcijos „Antikorupcijos savaitė“, kurios metu gimnazistai etikos ir pilietinio ugdymo pamokose 

aiškinosi ir diskutavo korupcijos klausimais, piešė plakatus, išklausė Tauragės apskrities VK Šilutės rajono PK 

Viešosios policijos pareigūnės Nerijos Ropienės paskaitą tema „Korupcija. Atsakomybė pagal 

Administracinės teisės pažeidimų kodeksą ir Baudžiamąjį kodeksą“. 

7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose: 

- 2013 metų - sausio 13 ir kovo 11 dienomis mokiniai dalyvavo renginių programose Šilutės kultūros ir 

pramogų centre; 

- 2013-04-19 gimnazijos šokėjų grupės sukosi Šilutės kultūros ir pramogų centro scenoje rajoniniame šokių 

festivalyje „Šokim trypkim 2013“; 

- 2013-05-17 gimnazijos choras Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertavo miesto bendruomenei; 

- 2013 metų gegužės mėnesį gimnazijos mokiniai dalyvavo miesto šventės sporto ir meno renginiuose, pristatė 

gimnazijos klubo „Skrydis“ sukurtus aitvarus; 

- 2013 metų gruodžio mėnesį gimnazijos teatralai dalyvavo Šilutės teatro projekte „Pasaulio medis“, su 

gimnazijos alumnu Simu Norbutu pastatė spektaklį „Baltų sapnai“. 

8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais: 

2013 metais įvyko 4 visuotiniai ir 36 klasių tėvų susirinkimai; ištirti tėvų švietimo poreikiai; remiantis 

tyrimo rezultatais parengta tėvų švietimo programa, kuri įgyvendinama tėvų susirinkimų metu; skaitomi 

pranešimai tėvams prevencinėmis, ugdymo karjerai, mokinių adaptacijos, sveikos gyvensenos klausimais. 

Gimnazijos mokinių tėvai įtraukiami į pagalbą organizuojant gimnazijos tradicinius renginius, vis daugiau 

tėvų apsilanko ir gimnazijos renginiuose. 

9) Bendradarbiauta su šalies mokslo ir kultūros įstaigomis: 

- 2013-03-06 pagal bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu projektą gimnazija gavo iš partnerių 

„Optivot24“ balsavimo sistema; 

- 2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama 

Vydūno gimnazijos 3g klasės mokinės Dainoros Vingytės kūrybinių darbų paroda „Pažvelk“; 

- 2013 metų balandžio 4-6 dienomis vyko 45-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 

- 2013-11-28-29 gimnazistai dalyvavo Vilniaus universiteto dienose Šilutėje. 

10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais: 

- 2013 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ išspausdinta daugiau nei 30 

publikacijų. 

 

3. Kadrų politika. 

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 42 mokytojams. Iš jų: 

http://vydunas.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2013/
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42 – turi pedagogo kvalifikaciją; 3 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

42 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 4 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

1   – mokėsi aukštojoje mokykloje; 34 – 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. 

4. Ugdymo pasiekimai. 

2012-2013 m. m. mokymosi rezultatai: 

- klasių pažangumo vidurkis – 8,27; 

- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 81 praleista pamoka per metus, t.y. apie 12 dienų; 

- pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 28 mokiniai; 

- į geriausių rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 12 Vydūno gimnazijos mokinių. 

2012-2013 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra 

ugdomi kokybiškai. 
 

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 40,57 (114) Matematika 48,58 (65) 

Anglų kalba 59,06 (66) Biologija 54,05 (39) 

Vokiečių kalba 100 (1) Fizika 60,9 (10) 

Rusų kalba 63 (1) Chemija 52,44 (18) 

Istorija 50,06 (71) Informacinės technologijos 67,7 (10) 

Geografija 48,27 (11)   

Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 6 (9) Dailė 10 (1) 

  Muzika 10 (2) 
 

2012-2013 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

Lietuvių kalba 6,84 7,63 

Matematika 5,89 6,15 
 

114 abiturientų (99,13 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla: 
 

Universitetuose studijuoja 59 (51,3 %) mokiniai: Kolegijose studijuoja 23 (20 %) mokiniai 

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 1 Peterboro regioninis koledžas (Didžioji Britanija) 1 

Kauno technologijos universitetas 6 Kauno kolegija 1 

Klaipėdos universitetas 16 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 1 

Lietuvos edukologijos universitetas 1 Kauno technikos kolegija 1 

Lietuvos sporto universitetas 2 Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 2 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7 Klaipėdos valstybinė kolegija 13 

Mykolo Romerio universitetas 4 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3 

Vilniaus dailės akademija 1 Šiaulių valstybinė kolegija 1 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1   

Vilniaus universitetas 14 Profesinėse mokyklose mokosi 1 (0,87 %) mokinys 

Vytauto Didžiojo universitetas 6 Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį 32 (27,83 %) 

mokiniai 
 

2012–2013 m.m. 111 gimnazistų (99,12%) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 112 gimnazistų 2013-2014 

mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 102 mokiniai. 10 mokinių mokosi kitose mokymo įstaigose. 

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2012-2013 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse dalykų 

olimpiadose laimėjo 67 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėtos 3 prizinės vietos, 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 5 x 5 krepšinio Klaipėdos zonos varžybose laimėta 1 vieta, Lietuvos 

futbolo federacijos organizuotame futbolo rajoniniame turnyre „Golas“ laimėta 2 vieta. Rajoninėje aerobikos 

fiestoje „Pavasario žiedai-2013“ bei rajoniniame šokių festivalyje „Šokim trypkim 2013“ gauti padėkos raštai, 

o 2013 metų respublikinėje aerobikos ir šokių fiestoje - žiūrovų simpatijų nominacija. 

45-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėta 1 vieta, Žemaitijos zonos komandinėje 

matematikos olimpiadoje mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti Rietave – 3 vieta, respublikinėje istorijos 

olimpiadoje – 2 vieta, XXIV Lietuvos mokinių fizikos čempionate Klaipėdoje – 1 vieta, 46-ojoje Lietuvos 

mokinių biologijos olimpiadoje gimnazistas buvo apdovanotas pagyrimo raštu už gerą užduočių atlikimą. 

Lietuvos mokinių neformalaus ugdymo centro organizuotame jaunųjų debatininkų turnyre „IDEA 

Exchange“ gimnazijos komanda pelnė 1 vietą. Respublikiniame kalėdinių piešinių konkurse „Kompiuterinė 
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Kalėdų pasaka“ laimėta 1 vieta. Televizijos konkurse „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ gimnazistas Eimantas 

Šaulitis buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro bei Lietuvos nacionalinio radijo 

ir televizijos Generalinio direktoriaus padėkos raštu. 

Lietuvos Junior Achievement respublikiniuose ekonomistų konkursuose ir čempionatuose laimėtos pirma 

ir antra vietos. 

 Du gimnazijos mokiniai pateko į geriausių informatikų Lietuvos 50-ką tarptautiniame konkurse „Bebras“, 

o vienas gimnazistas yra tarp 50 stipriausių matematikų Lietuvoje tarptautiniame „Kengūros“ konkurse, visi 

apdovanoti specialiaisiais prizais. 

5. Dalyvavimas projektuose. 

Dalyvauta dvejuose šalies mastu organizuojamuose projektuose:  

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

laimėti (dalyvaujame nuo 2000 metų); 

- projekte AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms); 

Dalyvauta keturiuose tarptautiniuose projektuose: 

- gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė nuo 1995 metų, dalyvauja UNESCO 

organizuotuose projektuose; 

- tarptautinio „Junior Achievement“ projekte (dalyvaujame nuo 1996 metų); 

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

metų); 

- tarptautiniame mainų projekte „Lietuva (Šilutė)–Ispanija (Valensija)“ (dalyvaujame nuo 2010 metų). 

6. Krepšelio lėšų panaudojimas. 
 

2013 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui 

DU 1539000 1539000 1539000 3443 

„Sodra“ 473100 473100 473100 1058 

Spaudiniai ir ugdymo priemonės 6110 6110 6110 14 

Kvalifikacija 1732 1732 1732 4 

Komandiruotės 530 530 530 1,2 

Kitos prekės 2000 2000 2000 4,47 

Kitos paslaugos 20600 20600 20600 46 

Iš viso: 2041900 2041900 2041900 4471 
 

7. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas. 
 

Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 3965,91   

Ugdymo tobulinimo programos 

rėmimo fondas 

22410 Kopijavimo paslaugos 8010,72 

 Interneto svetainės domenas/NEC 32 

 Vadovėliai 4941,73 

 Mokymo priemonės 315,28 

 Mokinių grupinės kelionės į čempionatus 302,50 

 Priemonės renginių organizavimui 1259,33 

 Iš viso: 14861,56 
 

8. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

Dėl nepilno finansavimo Iš Mokinių krepšelio lėšų gimnazija 2013 metais įsigijo nedaug priemonių 

ugdymo sąlygoms gerinti. Buvo nupirkti vadovėliai už 6110 Lt. 

Gimnazija turi Ugdymo tobulinimo programos rėmimo fondą, iš kurio 2013 metais buvo nupirkta 

vadovėlių už 4941,73 Lt. 

Bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universitetu, partneriai gimnazijai nupirko ir perdavė „Optivot24“ 

balsavimo sistemą, skirtą mokinių įvairioms apklausoms vykdyti. 

Steigėjo lėšomis 2013 metais gimnazijos teritorijoje įrengta nusausinimo sistema. 

Panaudojant viešųjų darbų programos lėšas (savivaldybės – 5400 Lt, darbo biržos – 7152 Lt) bei rėmėjų 

lėšas (3000 Lt), 2013 metais atlikti gimnazijos patalpų kosmetinis remontas, aplinkos tvarkymo, apželdinimo 

ir želdinių priežiūros darbai. 

9. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 

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

Gimnazijos sporto salės atidėtos statybos vykdymas pagal VIPą. 

 

________________________ 


