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1.    Trumpa informacija apie mokyklą. 

2015 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 444, pradėjo 464 mokiniai. Buvo 

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

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

buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 7 darbininkai. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2.    Iškeltų prioritetų įgyvendinimas. 

Gimnazijos 2015 m. išsikelti tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti. 

Pirmasis 2015 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo 

siekiama įgyvendinant tris uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – tobulinti besimokančios organizacijos struktūrą. Metodinėse grupėse 

peržiūrėta gimnazijos vizija ir misija, gimnazijos metodinėje taryboje analizuotos ir aptartos gimnazijos 

vertybės. Mokytojams gimnazijoje organizuoti dveji mokymai, kuriuose jie plėtojo bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. Metodinės tarybos nariai analizavo gimnazijos bendruomenės kaip 

besimokančios organizacijos poreikius, užmezgė kontaktus su partneriais, su kuriais planuoja įgyvendinti 

bendradarbiavimo projektus. 

Antrasis uždavinys – tobulinti tėvų informavimo ir švietimo sistemą. Siekiant šio uždavinio 

vykdytos dvi tėvų apklausos, kurių rezultatai parodė, kad tėvų švietimas ir informavimas gimnazijoje 

sulaukia pozityvesnio mokinių tėvų vertinimo, taip pat ir didesnio tėvų dalyvavimo antrajame tyrime. 

Tobulinant tėvų informavimą pakoreguotos elektroninio dienyno taisyklės, metodinėje taryboje peržiūrėtos 

gimnazijos visuomenės informavimo taisyklės. Remiantis tėvų apklausos dėl jų aktyvesnio įsijungimo į 

gimnazijos bendruomenės veiklą duomenimis, metodinių grupių ir tėvų susirinkimų protokolais, parengta 

2016 m. tėvų švietimo programa, kuri atliepia gimnazijos mokinių tėvų, mokytojų ir mokinių poreikius. 

Trečiasis uždavinys – gerinti mokinių pamokų lankomumą. Siekiant šio uždavinio gimnazijoje 

darbo grupės parengta Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos 

tvarka. Remiantis ja gimnazijos vaiko gerovės komisija parengė šios tvarkos įgyvendinimo planą, vykdė 

plano įgyvendinimo stebėseną. Stebėsenos rezultatus pristatė mokytojų ir metodinėje tarybose, pateikė 

siūlymus dėl mokinių pamokų lankomumo gerinimo. 

Antruoju 2015 m. veiklos plane iškeltu tikslu siekiama tobulinti mokyklos fizinę aplinką. Šio 

tikslo buvo siekiama įgyvendinant uždavinį – tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymos(-si) bei darbo vietų 

modernizavimą. Įgyvendinant šį uždavinį nuveikti šie darbai: trys gimnazijos mokomieji kabinetai 

aprūpinti interaktyviomis lentomis, istorijos kabinetas aprūpintas 15 nešiojamų kompiuterių, trijose 

mokomuosiuose kabinetuose atnaujinti multimedijos projektoriai, tai įgalina mokymą daryti patrauklesnį 

gimnazistams. Gimnazijos bibliotekoje seni kompiuteriai pakeisti naujesniais. Gimnazijoje įrengtas 

socialinės pedagogės kabinetas, kuris atitinka reikalavimus, keliamus socialinio pedagogo darbo vietai. Tėvų 

iniciatyva gimnazijos 4 aukšte įrengta poilsio zona su sėdmaišiais mokiniams. Gimnazijos metodinėse 

grupėse ir metodinėje taryboje nuolatos analizuojami IT poreikiai gimnazijoje, diskutuojama dėl prioritetų, 

ieškoma galimybių IT poreikius gimnazijoje patenkinti. 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 

Šilutės Vydūno gimnazija 2015 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiauta pagal įvairias sritis. 



1) mokinių profesinio orientavimo tikslais: 

2015-01-30 2g klasės mokiniai susirinko pasikalbėti „Apie populiariausią profesiją atvirai“. 

Į klasės valandėlę buvo pakviestas svečias, advokatų kontoros „VARUL and Partners“ asocijuotas 

teisininkas, gimnazijos alumnas Adomas Anskaitis; 

2015-02-05 2g klasės valandėlėje svečiavosi veterinaras ir lakūnas mėgėjas Algirdas Telšinskas; 

2015-02-19 grupė gimnazistų lankėsi Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje, kur jaunimo informacijos 

centro specialistės supažindino juos su šio centro ir jaunųjų žurnalistų tinklo www.zinauviska.lt veikla; 

2015-03-06 grupė 3 klasių gimnazistų lankėsi Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriuje; 

2015-03-17 grupė Vydūno gimnazijos mokinių dalyvavo Šilutės pirmojoje gimnazijoje vykusiame 

susitikime su KTU atstove, kuri pristatė Telekomunikacijų fakultetą; 

2015-04-08 grupė vydūniečių kartu su Žemaičių Naumiesčio gimnazistais lankėsi Klaipėdos 

universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultete ir Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų 

fakultete; 

2015-04-09 į gimnaziją atvykę Lietuvos įmonės „Solid Education“ vadovas Paulius Paškevičius ir 

Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos mokinys Remigijus Jakštys vydūniečiams pristatė „Solid Education“ 

projektą, skirtą besidomintiems aukštosiomis technologijomis; 

2015-05-26 gimnazijoje vyko susitikimas su A. Stulginskio universiteto (ASU) atstovais, kurie pristatė 

savo universiteto studijų programas; 

2015-09-16 ir 2015-11-27 gimnazijoje lankėsi „KASTU International“ ir „FOX“ atstovai ir pateikė 

informaciją apie studijas užsienyje. 

2) bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis: 

2015 m. rugsėjo mėnesį mūsų gimnazijos ketvirtokas Rolandas Gudaitis – Šilutės jaunųjų šaulių 

vadas, neseniai tapęs ir kariu savanoriu, – atsiliepė į Šilutės „Soroptimos“ klubo kvietimą dalyvauti V. 

Grajauskienės paramos fondo organizuojamame renginyje Saugų vaikų namų auklėtiniams „Padėk man 

pasirinkti profesiją“ ir pristatė kario savanorio profesiją; 

2015 m. spalio mėnesį gimnazijos dailės studijos „Galerija“ nariai dalyvavo Šilutės pirmosios 

gimnazijos edukaciniame projekte „Mėnuo su Čiurlioniu“. 

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

politinės kultūros pagrindus: 

2015-01-13 Vydūno gimnazijos mokiniai su savo programa prisijungė ir prie Šilutės rajono policijos 

komisariate vykusio Sausio 13-osios dienos minėjimo, kuriame dalyvavo Šilutės PK, Tauragės apskrities 

VPK, LR Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, 1991 metų Sausio 13-osios įvykių dalyviai; 

2015-01-16 Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo tradiciniame nakties 

žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“; 

2015-02-11 Vydūno gimnazijos mokinės kartu su technologijų mokytoja prisijungė prie pilietinės 

akcijos „Trispalvės diena“, prie Šilutės kultūros ir pramogų centro trispalvėmis juostelėmis papuošę 

Gediminaičių stulpus; 

2015-02-24 3-4 gimnazijos klasių mokiniams vyko integruota politologijos ir ekonomikos pamoka 

„Ekonominė Lietuvos situacija, darbo rinkos prognozės“, kurią vedė Seimo narys, politologas Eligijus 

Masiulis; 

2015-03-15 Vydūno gimnazijos bendruomenė prisidėjo prie „Blue/Yellow“ organizuojamos paramos 

Ukrainai; 

2015-10-16 inicijuojant organizacijai „Gelbėkit vaikus“ dalyvauta akcijoje „Solidarumo bėgimas“, 

surinkti 452 Eurai. 

4) ekologinio ugdymo srityje: 

2015-02-19 gimnazijoje įdomią fotografijų parodą „Pamario paukščiai. Pamario gyvūnai“ pristatė ir 

kitokią biologijos pamoką vedė šilutiškis Saulius Stankevičius; 

http://www.zinauviska.lt/


2015-03-03 mokiniai dalyvavo Aplinkos ministerijos inicijuotame projekte „Atliekos – vertinga 

žaliava, nešvaistyk“; 

2015 m. kovo mėnesį gimnazijoje vyko renginiai, skirti Žemės dienai paminėti; 

2015-05-12 gimnazijos ekologų klubo nariai aplankė „Nemuno“ žirgyną; 

2015 m. balandį mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotame 

ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“; 

2015-09-24 ekologų klubo nariai aplankė Aukštumalos pelkę; 

2015-10-24 ketvirtokai nuvyko į Klaipėdos rajone įsikūrusią gyvūnų prieglaudą „Būk mano draugas“ 

ir perdavė apie 300 gimnazistų surinktų eurų; 

 2015-12-17 gimnazijos ekologai aplankė visiškai naują, modernią žuvivaisos ir žuvų auginimo įmonę 

Žemaičių Naumiestyje. 

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

2015-05-21 gimnazijos bendruomenei ir svečiams pristatyta spektaklio „Testas“ premjerą; 

2015-11-16 įsitraukta į Tarptautinę tolerancijos dieną. 

6) bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos 

propagavimo srityse: 

2015-02-28 vyko gimnazistų susitikimas su Tauragės apskrities VPK Šilutės r. PK pareigūnėmis 

V. Pranauskiene ir N. Ropiene; 

2015 kovo mėn. 16-20 dienomis gimnazijoje vyko tradicinės Vydūno savaitės, pavadinimu „Sveikata. 

Jaunumas. Grožė“, renginiai, kuriuos padėjo surengti miesto sporto ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovai; 

2015 m. kovo mėn. įsitraukta į šalies Veiksmo savaitė „Be patyčių“; 

2015-11-11 vyko mokinių susitikimas su Šilutės policijos komisariato pareigūne Nerija Ropiene; 

2015-11-17 gimnazijoje svečiavosi Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės 

Vileikių užkardos pasieniečiai. 

7) mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose: 

2015-01-23 Šilutės Vydūno gimnazijos komanda miesto mokyklų jaunučių krepšinio varžybose užėmė 

I vietą ir atstovaus Šilutei zoninėse krepšinio varžybose Palangoje. 

2015 metais gimnazijos bendruomenės atstovai dalyvavo sausio 13, vasario 16, kovo 11 dienoms 

skirtuose minėjimuose, Mažosios Lietuvos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjimo renginiuose, 

„Sidabrinės nendrės“ premijos įteikimo ceremonijoje, miesto gimtadienio renginiuose. 

8) bendradarbiauta su mokinių tėvais: 

2015 metais įvyko 2 visuotiniai ir 29 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 gimnazijos kultūros ir tradicijų, 

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 ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis: 

2015-01-21 gimnazijos pirmokai lydimi anglų kalbos mokytojos dalyvavo Kaune vykusiame 

tarptautiniame užsienio kalbų konkurse „Daugiakalbiais batais per pasaulį“; 

2015-01-31 Lietuvoje surengtame IT konkurso „Bebras“ II etape mūsų gimnazijos 17 mokinių 

dalyvavo Klaipėdos universitete vykusiame Klaipėdos zonos konkurse; 

2015-03-12 Šilutės Vydūno gimnaziją pristatėme Pamario ir M. Jankaus pagrindinėms mokykloms; 

2015 m. balandžio mėn. gimnazistai dalyvavo Hugo Šojaus 170-osioms gimimo metinėms skirtoje 

rajono mokinių piešinių parodoje „Dvarų istorijos“, kuri buvo eksponuojama Hugo Šojaus dvare ir Šilutės 

savivaldybėje; 

2015-04-23 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje dalyvavome 11-oji mokinių 

konferencijoje ,,Informacinės technologijos mokinių darbuose“; 



2015 m. birželio 6-13 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi moksleiviai ir jų mokytojai iš Ispanijos 

Les Carolines mokyklos ir Vokietijos Vesterštėdės gimnazijos; 

2015-09-18 gimnazistai lankėsi Šilutės kultūros ir pramogų centre vykusioje netradicinėje parodoje 

apie mados ženklus „Kas tu esi?“; 

2015 m. spalio 1–2 dienomis Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje dalyvavome 

užsiėmimuose: „Projektavimas ir trimatis (3D) spausdinimas“ bei „LEGO EV3 robotai“, kuriuos vedė 

Vilniaus universiteto specialistai; 

2015 m. spalio 3-4 dienomis gimnazistai varžėsi LJA organizuojamoje verslumo ir inovacijų 

stovykloje Šventojoje; 

2015 m. spalio mėnesį gimnazistai dalyvavo tarptautiniame moksleivių mainų projekte „Vesterštėdė–

Šilutė“; 

 2015-11-13 Vytauto Didžiojo universiteto atstovės pristatė gimnazistams paskaitą „Rašto sistemos 

Japonijoje“; 

2015-11-13 gimnazistai dalyvavo komandinėje matematikos olimpiadoje Kazio Šikšniaus taurei 

laimėti pagal bendradarbiavimo su Rietavo gimnazija projektą. 

2015-11-27 Šilutės rajono mokinių tarybos iniciatyva rajono mokyklose vyko mokinių mainai, todėl 

gimnazijoje pamokas lankė kitų mokyklų mokiniai. 

10) bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais: 

2015 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies leidiniuose 

išspausdinta daugiau nei 15 publikacijų. 

4.    Kadrų politika. 

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 42 mokytojams. Iš jų: 

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

42 – turi dėstomo dalyko 

kvalifikaciją; 

6   – pensinio amžiaus; 

5 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

34 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; neatestuotų nėra. 

Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai ugdymui turi II vadybinę kategoriją. 

5.    Ugdymo pasiekimai. 

2014-2015 m. m. mokymosi rezultatai: 

- klasių pažangumo vidurkis – 8,09; 

- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 77 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 11 dienų; 

- pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 24 mokiniai; 

- į geriausių rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 6 Vydūno gimnazijos mokiniai. 

- 2014-2015 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai 

yra ugdomi kokybiškai. 

  

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 35,13 (100) Matematika 40,35 (78) 

Lietuvių kalba ir literatūra po 

perlaikymo 
38,18 (92) Biologija 52,71 (48) 

Anglų kalba 67,49 (84) Fizika 46,54 (13) 

Rusų kalba 78,67 (3) Chemija 37,92 (24) 

Istorija 52,68 (68) Informacinės 

technologijos 
79,9 (10) 

Geografija 64,71 (7) 

Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 



Lietuvių kalba ir literatūra 6,33 (1+8) Dailė 10 (1) 

2014-2015 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykai 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo 

vidurkis 

Metinio pažymio 

vidurkis 

Lietuvių kalba 7,03 (115) 7,75 (115) 

Matematika 6,19 (115) 5,76 (115) 

2014-2015 m. m. 101 abiturientas (100 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abitu-rientų veikla: 

Universitetuose studijuoja 51 (50,50 %) 

abiturientas: 

Kolegijose studijuoja 29 (28,71 %) 

abiturientų: 

Aleksandro Stulginskio universitetas 3 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 10 

Kauno technologijos universitetas 11 Kauno kolegija 1 

Klaipėdos universitetas 11 Klaipėdos valstybinė kolegija 16 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 
5 

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 
2 

Mykolo Romerio universitetas 4 
Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,97 %) 

abiturientai: 

Vytauto Didžiojo universitetas 3 
Klaipėdos turizmo ir paslaugų verslo 

mokykla 
1 

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 
6 Medininkų pasieniečių mokykla 1 

Vilniaus universitetas 6 
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo 

mokykla 
1 

Aarhus university (Danija) 1 Lietuvos kariuomenės savanoriai 8 (7,92 %) 

Radboud university (Olandija) 1 
Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį 10 (9,90 %) 

abiturientų 

 2014–2015 m. m. 115 gimnazistų (100%) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 115 gimnazistų 2014-2015 

mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 109 mokiniai. 6 mokiniai mokosi kitose mokymo įstaigose 

(Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje 1 mokinys, Šilutės žemės ūkio mokykloje 4 mokiniai, 

Palangos senojoje gimnazijoje 1 mokinys). 

 Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2014-2015 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse 

dalykų olimpiadose laimėjo 57 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėtos 18 

individualios ir komandinės prizinės vietos. Miesto mokyklų krepšinio zoninio turo pirmenybėse laimėta 

komandinė 2 vieta. 

Respublikinėje mokinių technologijų olimpiadoje ir Klaipėdos fizikos čempionate laimėtos 2 vietos. 

Respublikiniame filologų konkurse ir K. Baršausko fizikos čempionate laimėtos 3 vietos. 

Tarptautinio IT konkurso „Bebras“ Klaipėdos zonos II etape laimėtos 1, 2 ir 3 vietos. Keturi 

gimnazijos mokiniai šiame konkurse pateko į geriausių informatikų Lietuvos 50-ką, tame tarpe vienas pelnė 

3 vietą. 

6.    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). 

7.    Krepšelio lėšų panaudojimas. 

2015 metams Skirta Gauta Išleista 
Tenka 1 

mokiniui 

DU 453226 453226 453226 1014 

„Sodra“ 138009 138009 138009 309 

Spaudiniai ir ugdymo 

priemonės 
5800 5800 5800 13 

Kvalifikacija 1017 1017 1017 2 

Komandiruotės 575 575 575 1 

Kitos prekės 1577 1577 1577 4 

Kitos paslaugos 7201 7201 7201 16 

Iš viso: 607405 607405 607405 13598 

8.    Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas. 

Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista 

2 % gyventojų pajamų 

mokesčio 
532,60 Interaktyvi lenta 2395,80 

Ugdymo tobulinimo 

programos rėmimo fondas 
5838,92 

Kopijavimo paslaugos 2726,96 

Interneto svetainės domenas/NEC 83,01 

Mokymo priemonės 2993,01 

Mokinių grupinės kelionės į 

čempionatus 
80,88 

Priemonės renginių organizavimui 244,14 

Kita 80,00 

Iš viso: 6208,00 

9.    Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

2015 m. už 5800,00 Eur mokinio krepšelio lėšų ir 2993,01 rėmėjų lėšų įsigyta vadovėlių, grožinės 

literatūros ir mokymo priemonių dalykų mokymui. 

2015 m. modernizuojant kabinetus įsigytos 3 interaktyvios lentos, istorijos kabinetas aprūpintas 15 

nešiojamų kompiuterių, trijose mokomuosiuose kabinetuose atnaujinti multimedijos projektoriai, du 

kabinetai aprūpinti užtamsinimo įranga. 

Panaudojant viešųjų darbų programos lėšas 2015 metais atlikti gimnazijos patalpų kosmetinis 

remontas, aplinkos tvarkymo darbai, perdažyta fasado cokolinė dalis. 

10.    Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 

Gimnazijos sporto salės statybos finansavimo užtikrinimas, aplinkos sutvarkymas. 

 

Marina Stirbienė 


