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1. Trumpa informacija apie mokyklą. 

2014 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 441, pradėjo 447 mokiniai. Buvo 

sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 16 klasių. Dirbo 59 darbuotojai: t.t. 47 mokytojai (6-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 2014 m. išsikelti tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti. 

Pirmasis 2014 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo 

siekiama įgyvendinant keturis uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – tobulinti mokinio individualios pažangos fiksavimą. Klasių auklėtojų ir 

kuratorių metodinėje grupėje atnaujintas gimnazijos klasės vadovo reglamentas, atsižvelgiant į mokinio 

individualios pažangos (MIP) fiksavimo projekto rekomendacijas, reglamentas aptartas metodinėje taryboje ir 

pateiktas gimnazijos administracijai tvirtinti. Klasių vadovai peržiūrėjo MIP anketą siekdami labiau adaptuoti ją 

gimnazijos mokiniams, kai kurie MIP anketos teiginiai redaguoti. MIP projekto sklaida pristatyta rajone: 2014 

m. balandžio mėnesį - rajoninėje mokytojų konferencijoje, 2014 m. - respublikinėje mokytojų konferencijoje. 

2014 m. lapkričio mėn. Šilutės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime pristatyti MIP rezultatai. 2014 m. kovo 

mėn. gimnazijos mokytojams organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras dėl MIP fiksavimo ir 

panaudojimo tobulinimo. 

Antrasis uždavinys – plėtoti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą. 

Klasių auklėtojai ir kuratoriai gilino tyrėjo kompetencijas pildydami ir pristatydami klasės socialinį pasą. 

Socialinė pedagogė, apibendrinusi klasių socialinius pasus, informaciją pateikė gimnazijos metodinėje taryboje. 

Mokytojai stiprino veiklos refleksijos atlikimo gebėjimus, pildydami savianalizės anketas, savianalizės anketos 

duomenų pagrindu numatydami asmeninio profesinio tobulėjimo sritį. Gimnazijos mokytojai 2013-2014 m. m. 

analizavo įsivertinimo išvadas, svarstė veiklos tobulinimo įgyvendinimo rekomendacijas, aptarė jų įgyvendinimo 

galimybes.  

Trečiasis uždavinys – stiprinti mokinių mokymąsi taikant IT galimybes – 2013-2014 m. m. 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui stebėjo gimnazijos mokytojų pamokas IT panaudojimo pamokose 

tikslingumo aspektu, su dalykų mokytojais aptarė stebėtas pamokas, apibendrintą pamokų stebėjimo analizę 

pristatė metodinės tarybos posėdžiuose. Metodinėje taryboje aptartos IT taikymo pamokose plėtojimo 

galimybės, priimti nutarimai dėl IT įsigijimo tikslingumo. Metodinėse grupėse organizuotos diskusijos dėl 

gimnazijos interneto svetainės. Jos struktūra atitiko gimnazijos bendruomenės poreikius, pateikti pasiūlymai 

kaip pagerinti gimnazijos interneto svetainės funkcionalumą. 

Ketvirtas uždavinys – skatinti tėvų bendruomenę labiau įsitraukti į gimnazijos veiklą. Atliktas 

tyrimas dėl tėvų poreikių ir galimybių labiau įsijungti į gimnazijos veiklą, tyrimo rezultatai pristatyti ir aptarti 

gimnazijos metodinėje taryboje. Tyrimo duomenų pagrindu parengta programa dėl tėvų įtraukimo į gimnazijos 

veiklą, ji įgyvendinama tėvų susirinkimų, gimnazijos renginių metu. 

Antruoju 2014 m. veiklos plane iškeltu tikslu siekiama tobulinti gimnazijos organizacinę 

struktūrą. Šio tikslo buvo siekiama per keturis uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – tobulinti grupės mokytojų, dirbančių konkrečioje klasėje, veiklą. Klasių 

auklėtojų ir kuratorių metodinėje grupėje buvo parengtas grupės mokytojų, dirbančių konkrečioje klasėje, 

posėdžio reglamentas, jis aptartas metodinėje taryboje. Grupės mokytojų, dirbančių konkrečioje klasėje veiklos 

stebėjimo analizė pristatyta ir aptarta klasių auklėtojų ir kuratorių metodinės grupės posėdžiuose, priimti 

susitariamai dėl veiklos tobulinimo. 

Antrasis uždavinys – plėtoti gimnazijos mokinių ugdymo karjerai veiklą. Gimnazijoje įgyvendintas 

respublikinis projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“, kuruojamas gimnazijos mokinių ugdymo karjerai centro koordinatoriaus. Projekto 

rezultatai pristatyti gimnazijos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. 

Trečiuoju uždaviniu siekta išgryninti mokytojų profesionalumo ir lyderystės rodiklius gimnazijoje. 

Metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje peržiūrėti reikalavimai, keliami kvalifikacinėms kategorijoms, 

susitarta jų laikytis. 
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Ketvirtuoju uždaviniu tęsiamas gimnazijos aplinkos ir mokymo(-si) darbo vietų 

modernizavimas. Šis uždavinys įgyvendintas nepilnai, nes gimnazijos turimų lėšų nepakanka aprūpinti 

administracijos darbuotojus, bibliotekininkes, socialinę pedagogę naujomis IT priemonėmis. Gimnazijos 

metodinės tarybos posėdžiuose analizuojamas IT priemonių poreikis, pagal galimybes mokomieji kabinetai 

aprūpinami IT. 
 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 
Šilutės Vydūno gimnazija 2014 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Bendradarbiauta 

pagal įvairias sritis. 

1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais: 

- 2014-01-22 gimnazijoje lankėsi KU Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto atstovai; 

- 2014-01-29 vyko susitikimas su VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstove; 

- 2014-02-07 gimnazistai lankėsi XII tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2014“; 

- 2014-02-19 gimnazijoje vyko susitikimas su Aleksandro Stulginskio universiteto atstovais; 

- 2014-02-26 mokiniai susitiko su VU tarptautinio verslo mokyklos atstove; 

- 2014-02-27 mokiniai susitiko su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vyresniąja 

specialiste Indre Vaitiekutyte; 

- 2014-03-14 gimnazijoje lankėsi Lietuvos karinių jūrų pajėgų mokymo centro atsargos kapitonas leitenantas 

Vytautas Bardauskas su kolegomis; 

- 2014-03-21 gimnazijoje vyko susitikimas su Klaipėdos kolegijos sveikatos fakulteto atstovais; 

- 2014-04-03 gimnazijoje lankėsi ir ERASMUS programą pristatė Klaipėdos verslo kolegijos atstovai; 

- 2014-09-26 gimnazijoje lankėsi KASTU atstovas; 

- 2014-10-10 gimnazistai susitiko su „Kalba.lt“ atstovu; 

- 2014-10-16 Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriaus Donato 

Dobilinsko, mūsų gimnazijos alumno, mokiniams buvo pristatytos elektroninių knygų skaityklės; 

- 2014-10-17 karjeros siekimo patirtį pristatė buvusi mokinė, „Miss Fashion TV 2014“ konkurso modelis 

Karolina Toleikytė; 

- 2014-10-28 drabužių dizainerės specialybę ir savo stažuotę Indijoje pristatė alumnė Liucija Domkutė, baigusi 

Vilniaus dailės akademiją; 

- 2014-11-20 gimnazijoje vyko „Aukštųjų mokyklų mugė ŠILUTĖ 2014“; 

- 2014-11-26 gimnazijoje lankėsi Tauragės teritorinio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistas 

vyresnysis seržantas Renatas Beržinis; 

- 2014-11-28 grupė gimnazistų lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje; 

- 2014-12-13 grupė Vydūno gimnazijos mokinių lankėsi Klaipėdos muzikiniame teatre. 

2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis: 

- 2014-02-25 vyko Valentino dienos šventė, kurią bendromis pastangomis surengė Vydūno ir Pirmosios 

gimnazijų mokinių savivalda; 

- 2014-03-20 sulaukta Šilutės rajono aštuntokų, kurie atvyko į atvirų durų dieną susipažinti su Vydūno 

gimnazija; 

- 2014-03-21 gimnazijoje vyko Šilutės rajono policijos komisariato organizuotas renginys – teisinių žinių 

konkursas „Temidė“, kuriame dalyvavo penkios komandos iš Šilutės miesto ir rajono mokyklų. 

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

kultūros pagrindus: 

- 2014-01-10 „vydūniečiai“ dalyvavo naktiniame pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos sukilimo dalyvių kelias“; 

- 2014-01-13 dalyvauta Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“; 

- 2014-02-14 vyko gimnazijos šventinė asamblėja, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

- 2014-03-10 vyko iškilminga asamblėja, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; 

- 2014-03-29 – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai dalyvavo žygyje pėsčiomis „Gintaro kelias 2014“, kuriame 

paminėjo Palangos ir Šventosios atidavimo Lietuvai 1921 m. įvykį; 

- 2014-03-26 gimnazijoje vyko Vytauto V. Landsbergio dokumentinio filmo „Trispalvis“ pristatymas, į kurį 

susirinko ne tik vydūniečiai, bet ir mokiniai iš kitų gimnazijų; 

- 2014-04-08 ekonomikos pamoką apie Euro įvedimo Lietuvoje reikšmę gimnazistams vedė Lietuvos 

Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys Petras Auštrevičius; 

- 2014-05-23 Vilniuje, Europos namuose, gimnazistė Augustė Norgėlaitė laimėjo III vietą Europos egzamino 

finale ir buvo apdovanota pažintine kelione į ES institucijas Briuselyje; 

- 2014-10-17 inicijuojant organizacijai „Gelbėkit vaikus“ dalyvauta akcijoje „Solidarumo bėgimas“, surinkti 

1362 Lt; 

- gimnazijos mokinė išrinkta į Lietuvos mokinių parlamentą ir atstovauja Šilutės rajono mokinių interesus. 

4) Ekologinio ugdymo srityje:  

- 2014-04-24 gimnazistai dalyvavo Šilutės rajone vykusioje pavasario talkoje; 
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- 2014 m. kovo-balandžio mėnesiais gimnazijoje vyko renginiai, skirti Žemės dienai paminėti, veikė 

„Sveikatingumo stotelė“, organizuotas projektas „Žalioji palangė“, skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti; 

- 2014-05-20 gimnazijos ekologų klubo nariai lankėsi Varnių regioniniame parke; 

- 2014-09-18 gimnazijos ekologų klubas lankėsi Aukštumalos pelkėje;  

- Oskarui Venckui laimėjus 1 vietą fotografijų konkurse „Gyvoji gamta“, gimnazistai pelnė pažintinę kelionę į 

Naisius. 

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

- 2014-02-14 Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio bibliotekoje gimnazijos trečiokai su lietuvių kalbos mokytoja 

Sandra Tamašauskiene surengė integruotą pamoką „Būrų česnis“; 

- 2014-03-28 gimnazistai vyko į Naisius, aplankė literatūros muziejų, žirgyną, skulptūrų parką, kultūros centrą, 

Kryžių kalną; 

- 2014-05-02 vyko miesto pažinimo orientacinės varžybos KODAS Š.I.L.U.T.Ė.; 
- 2014-05-05 gimnazijos bendruomenei buvo pristatyta tarpukario pedagogų Lampsačių duktė, žymi pianistė 

prof. Palmyra Kutraitė-Lampsatis; 

- 2014-07-1-6 dienomis gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Žvilgis“ dalyvavo 2014 metų pasaulio lietuvių 

Dainų šventės „Čia – mano namai“ šokių dienoje „Sodauto“; 

- 2014-11-29 dalyvauta Austrijos Respublikos ambasados surengtoje Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje 

Vilniuje; 

-2014-12-17 2 klasių gimnazistai kartu su teatro mokytoja Aurelija Žymančiene pakvietė gimnazijos 

bendruomenę į spektaklį „Gimtadienis per Kalėdas, arba DDM“. 

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

srityse: 

- 2014-02-13 gimnazijoje vyko susitikimas su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės 

rajono policijos komisariato atstove vyresniąja tyrėja Nerija Ropiene; 

- 2014-03-18 gimnazijoje viešėjo Lietuvos olimpietė, lengvaatletė, vidutinių nuotolių bėgikė ir nacionalinė 

rekordininkė Laimutė Baikauskaitė; 

- 2014-03-27 Vydūno gimnazijos 1-2 klasių mokinės dalyvavo Rusnės specialiojoje  mokykloje vykusiame 

 renginyje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“; 

- 2014-03-24-28 gimnazijoje vyko akcija „Gražių gestų savaitė“; 

- 2014-12 gimnazijos mokiniai dalyvavo rajono savivaldybės surengtame lankstinukų konkurse „Korupcijos 

virusui – STOP!“, keli darbai šiame konkurse buvo įvertinti prizinėmis vietomis; 

- 2014-04-25 vyko gimnazijos ir Lietuvos krepšinio federacijos bendras projektas „Krepšinio diena tavo 

mokykloje“, kuriuo metų gimnazistams pamoką vedė LKF garbės prezidentas Vladas Garastas. 

7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose: 

- 2014-01-31 gimnazistai dalyvavo Klaipėdos regiono mokinių piešinių konkurse „Sveiks, svieteli margs“, kuris 

vyko Kintų Vydūno kultūros centre; 

- 2014-02-16 gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Žvilgis“ kartu su kintiškėmis šokėjomis Kintuose pristatė 

2014 metų Lietuvos dainų šventės „Čia – mūsų namai“ šokių dienos repertuarą; 

- 2014-03-11 jungtinė gimnazijos šokių kolektyvo „Žvilgis“ ir Kintų vidurinės mokyklos šokėjų grupė buvo 

pakviesta dalyvauti Kovo 11-osios dienos iškilmėse – „Sidabrinės nendrės“ teikimo ceremonijos koncertinėje 

programoje Šilutės kultūros ir pramogų centre; 

- 2014-03-19 Šilutės viešojoje bibliotekoje vykusiame žaidime „Europrotai“ dalyvavo „vydūniečiai“; 

- 2014-05-05 gimnazijos mišrus jaunimo choras Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje surengė koncertą, skirtą 

miesto gimtadieniui. 

8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais: 

2014 metais įvyko 4 visuotiniai ir 56 klasių tėvų susirinkimai. Vykdytos mokinių tėvų apklausos siekiant 

išsiaiškinti tėvų nuomonę apie gimnaziją ir sužinoti jų galimybes aktyviau įsitraukti į gimnazijos veiklą. Tėvų 

susirinkimų metu mokinių tėvams buvo skaitomi pranešimai prevencinėmis, ugdymo karjerai, mokinių 

adaptacijos, sveikos gyvensenos klausimais, pristatomi gimnazijos neformalaus ugdymo būrelių veiklos 

rezultatai, rengiamos naujausios pedagoginės ir psichologinės literatūros pristatymo parodos. 

9) Bendradarbiauta su šalies mokslo ir kultūros įstaigomis: 

- 2014-04-12 gimnazistų komanda dalyvavo netradicinėje daugiakalbystės olimpiadoje Vilniuje, Tarptautinėje 

Amerikos mokykloje; 

- 2014-05-08 gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Tyrėjo dienos“; 

- 2014-10-21 gimnazijoje vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Mokytojas tyrėjas – pedagogo 

lyderystės, profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės sąlyga“. 

10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais: 

- 2014 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies leidiniuose aptiktos 

47 publikacijos. 
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3. Kadrų politika. 

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 41 mokytojams. Iš jų: 

41 – turi pedagogo kvalifikaciją; 2 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

41 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 5 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

6   – pensinio amžiaus; 33 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

 1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; neatestuotų nėra. 

Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai ugdymui turi II vadybinę kategoriją. 

4. Ugdymo pasiekimai. 

2013-2014 m. m. mokymosi rezultatai: 

- klasių pažangumo vidurkis – 8,12; 

- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 75 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 11 dienų; 

- pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 18 mokinių; 

- į geriausių rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 5 Vydūno gimnazijos mokiniai. 

2013-2014 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra 

ugdomi kokybiškai. 
 

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 25,03 (106) Matematika 36,03 (72) 
Lietuvių kalba ir literatūra po perlaikymo 35,86 (74) Biologija 41,26 (50) 

Anglų kalba 52,59 (71) Fizika 62,1 (22) 

Rusų kalba 87 (1) Chemija 54,88 (16) 

Istorija 30,12 (65) Informacinės technologijos 38,39 (13) 

Geografija 58,25 (8)   
 

 
 

Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 6 (33) Dailė 9 (1) Foto 9(1) 

Teatras 10(1) Muzika 10 (2)   

 

 

2013-2014 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

Lietuvių kalba 7,48 (111) 7,47 

Matematika 6,5 (111) 6,17 
 

107 abiturientai (99,07 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla: 
 

Universitetuose studijuoja 71 (65,74 %) 

abiturientas: 

Kolegijose studijuoja 19 (17,59 %) abiturientų 

Aleksandro Stulginskio universitetas 6 Lietuvos verslo kolegija 1 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 Socialinių mokslų kolegija 2 

Kauno technologijos universitetas 8 Vilniaus kolegija 2 

Klaipėdos universitetas 18 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 1 

LCC tarptautinis universitetas 2 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3 

Lietuvos edukologijos universitetas 1 Klaipėdos valstybinė kolegija 9 

Lietuvos sporto universitetas 4 Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 1 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 5   

Mykolo Romerio universitetas 6   

Vilniaus dailės akademija 3 Profesinėse mokyklose mokosi 1 (0,93 %) 

abiturientas 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3  

Vilniaus universitetas 7  

Vytauto Didžiojo universitetas 6 Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį 17 (15,74 %) 

abiturientų Westminsterio universitetas (D. Britanija) 1 
 

2013–2014 m.m. 111 gimnazistų (100%) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 111 gimnazistų 2013-2014 mokslo 

metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 101 mokinys. 10 mokinių mokosi kitose mokymo įstaigose. 

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2013-2014 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse dalykų 

olimpiadose laimėjo 53 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėtos 27 individualios ir 

komandinės prizinės vietos. Stalo teniso zoninio turo pirmenybėse laimėta komandinė 3 vieta. 

Respublikinėje mokinių fizikos olimpiadoje, K. Baršausko fizikos čempionate ir Klaipėdos regiono fizikos 

čempionate laimėtos 3 vietos. 
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Trys gimnazijos mokiniai pateko į geriausių informatikų Lietuvos 50-ką tarptautiniame konkurse 

„Bebras“, du gimnazistai yra tarp 50 stipriausių matematikų Lietuvoje tarptautiniame „Kengūros“ konkurse, visi 

apdovanoti specialiaisiais prizais. Respublikinėje moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ 

parodoje gimnazistės darbas pelnė 3 vietą. Vienas gimnazistas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo surengtame 

vertimų projekte „Tavo žvilgsnis“ už didelės apimties vertimą iš anglų kalbos buvo apdovanotas kelione į 

Varšuvą, į Koperniko mokslo centrą. 
 

5. Dalyvavimas projektuose. 

Dalyvauta šalies mastu organizuojamame projekte: 

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

(dalyvaujame nuo 2000 metų); 

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. 
 

2014 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui 

DU 1575900 1575900 1575900 3622 

„Sodra“ 487200 487200 487200 1120 

Spaudiniai ir ugdymo priemonės 25000 25000 25000 57 

Kvalifikacija 1814 1814 1814 4 

Komandiruotės 655 655 655 1,5 

Kitos prekės 6941 6941 6941 11 

Kitos paslaugos 28000 28000 28000 64 

Iš viso: 2126700 2126700 2126700 4888 
 

7. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas. 
 

Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 1648,42   

Ugdymo tobulinimo programos 

rėmimo fondas 

24565 Kopijavimo paslaugos 8914,29 

 Interneto svetainės domenas/NEC 243,21 

 Mokymo priemonės 5411,48 

 Mokinių grupinės kelionės į čempionatus 472,31 

 Priemonės renginių organizavimui 94,66 

 Iš viso: 15135,95 
 

8. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

2014 m. už 25000 Lt mokinio krepšelio lėšų įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros. 

Už mokinio krepšelio (6941,15 Lt), spec. lėšų (7732 Lt) ir ugdymo rėmimo fondo (5411,48 Lt) gimnazija 

įsigijo informacinių technologijų ir mokymo priemonių dailės, technologijų, kūno kultūros, chemijos, šokio, 

informacinių technologijų, chemijos ir rusų kalbos dalykų mokymui, garso kolonėles ir konferencijų tribūną aktų 

salei. IKT priemonės pasipildė 2 multimedijomis, bevielio interneto ryšio stotelėmis. 

2014 m. modernizuojant kabinetus įsigytas naujų suolų komplektas vienam kabinetui, trims kabinetams 

nupirkti 5 trūkstamų suolų komplektai, trims kabinetams - kabinetų užtamsinimo įranga.  

Panaudojant viešųjų darbų programos ir rėmėjų lėšas 2014 metais atlikti gimnazijos patalpų kosmetinis 

remontas, aplinkos tvarkymo darbai, įrengta laikina automobilių stovėjimo aikštelė. 
 

9. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 

Gimnazijos mokinių projektinės ir pažintinės veiklos, mokytojų kvalifikacijos, IKT naudojimo bei ugdymo 

sąlygų gerinimo galimybių ribojimas dėl nepilno gimnazijos MK darbo užmokesčio lėšų bei kitų prekių ir 

paslaugų finansavimo (nuo 40% iki 80% pagal MK metodiką). 

Gimnazijos sporto salės statybos finansavimo užtikrinimas, aplinkos sutvarkymas. 


