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1. Trumpa informacija apie mokyklą. 

2018 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 413 mokinių, 2018-2019  m. m. 

pradėjo 390 mokinių, iš kurių buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 15 klasių. Dirbo 61 

darbuotojas: t.t. 43 mokytojai (7-iems iš jų gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), socialinis pedagogas, 

psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedys, vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėjas, 10 

darbininkų. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2. Iškeltų prioritetų įgyvendinimas. 

3. Gimnazijos 2018 m. išsikelti uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti. 

Pirmasis 2018 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo 

siekiama įgyvendinant keturis uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – besimokančios organizacijos struktūros tobulinimas įgyvendinant 

mokyklų bendradarbiavimo modelį. 

Gimnazijos metodinėje taryboje buvo parengtas ir aptartas Šilutės Vydūno gimnazijos ir Juknaičių 

pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo modelis ir jo įgyvendinimo 2018 metais veiklų planas. 2018 

m. vasario mėn. Juknaičių pagrindinėje mokykloje vyko metodinių tarybų posėdis, kurio metu buvo 

aptarta mokinių, keičiančių mokyklą, adaptacija, susipažinta su Juknaičių pagrindinės mokyklos darbo 

sistema, mokyklos erdvėmis. 2018 m. balandžio mėn. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko mokyklų 

mokytojų metodinis susitikimas, kuriame buvo aptariamos mokyklų vertinimo sistemos, naudojami 

ugdymo metodai, diskutuojama pamokos organizavimo klausimais, dalinamasi metodine medžiaga, 

bibliotekų darbuotojai aptarė grožinės literatūros ir vadovėlių mainų galimybes. 2018 m. lapkričio mėn. 

vyko mokytojų keitimasis kolegialiąja patirtimi stebint pamokas ir aptariant jas. Metų eigoje vyko 

mokyklų renginiai, sporto varžybos, parodos, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 

abiejų ugdymo įstaigų bendruomenės. Šilutės Vydūno gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės mokyklos 

bendradarbiavimo rezultatai apžvelgti ir pristatyti 2018 m. lapkričio mėn. Šilutės rajono švietimo 

įstaigų vadovų pasitarime. 

Plėtojant veiklą UNESCO asocijuotų mokyklų tinkle, 2018 m. bendradarbiauta su Radviliškio 

Lizdeikos gimnazija ir dalyvauta 2 konferencijose: „Vydūnas: tikras pažinimas ir sutaurintas 

žmoniškumas“ ir „Iškilios šimtmečio asmenybės“, kuri buvo skirta reformacijos Lietuvoje 500 

metinėms. Jose gimnazijos atstovai skaitė pranešimus, diskutavo Vydūno filosofijai ir kitais aktualiais 

klausimais, įgijo konferencijų organizavimo patirties, kurią pristatė kolegoms mokytojų tarybos 

posėdyje. 

2018 m. taip pat vyko bendradarbiavimas su Vilniaus Užupio gimnazija. Šios gimnazijos vizito 

metu 60-čiai pedagogų buvo pristatyta Vydūno gimnazijos ugdymo sistema, diskutuota abiem 

gimnazijoms aktualiais veiklos klausimais. Bendradarbiavimo patirtis aptarta mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Antrasis uždavinys – tėvų informavimo, švietimo ir įsitraukimo į gimnazijos veiklą sistemos 

plėtojimas. 

2017-2018 m.m. gimnazijoje buvo organizuota „Aktyvių tėvų akademija“, kurios metu tėvai buvo 

kviečiami aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymo procesą. Tėvai akademijos užsiėmimuose dalinosi 

patirtimi ir diskutavo vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimais, pristatė šeimų parengtas menines 

programėles, šeimos dalyvavo sportiniuose užsiėmimuose. 2018 m. gegužės mėn. metodinės tarybos 

posėdyje išanalizuotas aktyvių tėvų akademijos veiklos kalendorinis planas, pristatyta šios akademijos 

ateities koncepcija, apibendrintas gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į šią veiklą, pateikti 

statistiniai duomenys apie gimnazijos bendruomenės dalyvavimą akademijos renginiuose. Aktyvių 

tėvų akademijos veiklos analizėje pateikiamas įvertinimas, išskirtos stipriosios ir tobulintinas šios 

veiklos pusės. Priimtas nutarimas šią veiklą tęsti ir tobulinti. 

Trečiasis uždavinys – socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos vykdymas 

gimnazijoje.  

Gimnazijos vaiko gerovės komisija specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui pateikė 

paraišką, pagal kurią siekiama įsigyti ir įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą Lions Quest 
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„Raktai į sėkmę“. Gimnazijos paraiška buvo patenkinta ir programos įsigijimas finansuotas 

Europos Sąjungos lėšomis. 2018 m. gruodžio mėn. vyko kursai gimnazijos mokytojams, kuriuose buvo 

mokomasi, kaip šią programą vykdyti gimnazijoje. 2019 m. planuojamas programos įgyvendinimas. 

Ketvirtasis uždavinys – mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimas 

panaudojant nacionalinių testų duomenis. 

Gimnazija buvo numačiusi, kad 2018-2019 m. m. naujai priimami mokiniai į I (9) gimnazijos klasę 

pristatytų ir savo standartizuotų testų 8 klasės rezultatų lapą. Tik dalis į gimnaziją atėjusių gimnazistų 

atnešė savo nacionalinių testų duomenis, tad jie metodinėje taryboje ir metodinėse grupėse nebuvo 

analizuojami. 2019-2020 m. m. gimnazija sieks, kad dauguma naujai atėjusių gimnazistų atneštų savo 

nacionalinių testų rezultatų lapą. 

Antrasis 2018 m. iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas. 

Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant uždavinį – tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymo(-si) bei 

darbo vietų modernizavimą. 

Atnaujinant mokymo kabinetus gimnazijoje įsigyti nauji suolų komplektai 4 mokomiesiems 

kabinetams. Pabaigtas gimnazijos kabinetų aprūpinimas nuo tiesioginės saulės apsaugančiais ir 

patalpas užtamsinančiais roletais. Keliuose kabinetuose nupirkti nauji kompiuteriai ir multimedijos 

projektoriai. Tobulinant gimnazijos sporto komplekso bazę, įsigytos mokymo priemonės kūno kultūros 

pamokoms. 
 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene. 
Šilutės Vydūno gimnazija 2017 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiauta pagal įvairias sritis. 

1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais: 

Sausio 26 dieną gimnazijos skaitykloje vydūniečiai susitiko su Lietuvos karo akademijos ir 

Lietuvos kariuomenės atstovais. 

Vasario 1 dieną gimnazijoje svečiavosi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovai, mūsų 

gimnazijos alumnai. 

Vasario 2 dieną gimnazijoje lankėsi LSMU atstovai ir 3–4 klasių gimnazistams, norintiems 

studijuoti medicinos mokslus, pristatė šio universiteto studijų programas. 

Vasario 5 dieną 2e klasės vaikinai kartu su ugdymo karjerai koordinatore svečiavosi Šilutės 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir susipažino su ugniagesio profesija. 

Kovo 16 dieną gimnazijos skaitykloje mokiniai susitiko su Vilniaus dailės akademijos Telšių 

fakulteto atstove, kuri pristatė studijų galimybes šioje aukštojoje meno mokykloje. 

Balandžio 15 dieną Vydūno gimnazijos šauliai ir tie, kurie domisi šios organizacijos veikla, 

susitiko su Lietuvos šaulių skyriaus vadovu Edmundu Jakilaičiu, LRT žurnalistu, ir su šauliu Benediktu 

Vanagu, Dakaro ralio lenktynininku. 

Balandžio mėnesį gimnazijos skaitykloje vyko keletas susitikimų. Su gimnazistais bendravo 

Vilniaus universiteto, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo bei Šilutės žemės ūkio mokyklų atstovai. 

Vilniaus universitetui atstovavo mūsų gimnazijos alumnė. Ji pristatė Vilniaus universiteto Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto studijų programas. Šilutės mokyklų atstovai pristatė savo 

mokymosi įstaigų programas, skirtas baigusiems 10 ir 12 klasių. 

Gegužės 21 dieną gimnazijos skaitykloje gimnazistai susitiko su Klaipėdos miesto Ernesto 

Galvanausko profesinio mokymo centro atstovu, kuris pristatė šios mokymo įstaigos programas, skirtas 

turintiems vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą. 

Rugsėjo 10 dieną Šilutės Vydūno gimnazijoje devintokams ir dešimtokams vyko netradicinės 

dailės pamokos. Su gimnazistais bendravo ir pamokas vedė menininkas Eugenijus Šuldiakovas. 

Rugsėjo 28 dieną gimnazijoje, kaip ir kasmet, lankėsi organizacijos KASTU atstovė ir pasidalijo 

informacija apie studijas užsienyje. 

Lapkričio 22 dieną gimnazija organizavo studijų mugė „Šilutė 2018“, kurios metu atstovai iš 16 

Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokslų įstaigų gimnazistams pristatė savo programas ir studijų 

galimybes. Į studijų mugę buvo pakviesti viso rajono abiturientai. 
 

2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis: 

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 28-ąsias metines šiemet šventėme kartu su Šilutės 

pirmąja gimnazija ir lopšeliu-darželiu „Raudonkepuraitė“, surengę iškilmingą eiseną-paminėjimą 

Atgimimo alėjoje. 
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Kovo 13 ir 15 dienomis mokinių tarybos nariai kartu su mokinių tarybos koordinatore, 

ugdymo karjerai koordinatore ir direktoriaus pavaduotoju lankėsi Pamario ir Martyno Jankaus 

pagrindinėse mokyklose – pristatė Šilutės Vydūno gimnazijos ugdymo sistemą ir veiklą. 

Rugsėjo 20 dieną būrys vydūniečių kartu su bendraminčiais iš Šilutės pirmosios gimnazijos 

dviračiais keliavo į Juknaičių piliakalnį, į Baltų vienybės dienos minėjimą. 
 

3) Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės 

ir politinės kultūros pagrindus: 

2018 m. sausio 12-ąją gimnazijos bendruomenė pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

pagerbė Lietuvos gynėjus. Vydūno gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais uždegė žvakutes ir tylos 

minute pagerbė žuvusiųjų už laisvę atminimą. 

Naktį iš sausio 19-os į 20-ą vydūniečiai išsirengė į žygį „Klaipėdos sukilėlių keliais“, skirtą 

Lietuvos kariuomenės 100-mečio jubiliejui. Iš visų akcijoje dalyvavusių 3100 dalyvių - 41 Šilutės 

Vydūno gimnazijos mokinys ir 3 mokytojai. Buvo įveiktas 25,3 km atstumas – 1923 metų Klaipėdos 

sukilimo dalyvių kelias nuo Palangos iki Klaipėdos. 

2e klasė, dalyvaudama Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga internetinio portalo „15 min“ 

surengtame fotografijų konkurse „Šimtmečio klasė“, varžėsi su beveik 50 mokyklų iš visos Lietuvos, 

surinko daugiausia balsų ir laimėjo bilietus į Olego Šurajevo filmą „Grąžinti nepriklausomybę“. 

Gegužės 18 dieną būrys veiklių gimnazijos mokinių ir mokytojų buvo apdovanoti konkurso 

„Jungiam Lietuvą“ organizatorių dovana - kelione į Vilnių. 

Birželio 10 dieną 23 gimnazistai ir 4 mokytojai keliavo Lietuvoje besidriekiančiu šventojo Jokūbo 

keliu. Vydūniečiai pasirinko šio piligrimystės maršruto atkarpą, vedančią į Švėkšnos šv. apaštalo 

Jokūbo bažnyčią. 

Rugsėjo 29 – spalio 4 du trečios klasės gimnazistai kartu su istorijos mokytoja už aktyvią pilietinę 

veiklą buvo apdovanoti kelione į Strasbūrą, Prancūzijoje. 
 

4) Ekologinio ugdymo srityje:  
Vasario 3 dieną, grupė vydūniečių šventė Pasaulinę pelkių dieną ir dalyvavo Nemuno deltos 

regioninio parko organizuotame keturių valandų žygyje po Aukštumalos pelkę. 

Vasario 14 dieną ekologų klubo nariai su biologijos mokytoja keliavo apžiūrėti Šilutės vandens 

nuotekų valymo įrenginių. 

Kovo 20 dieną, pasaulinę Žemės dieną, gimnazijoje buvo organizuota integruotų dalykų diena 

„Metų virsmas“, kuri pasižymėjo išskirtinai turtinga įvairia veikla. 

Kovo 5 dieną gimnazijos UNESCO iniciatyvų klubo „Pasaulio pilietis“ nariai kartu su vadove 

keliavo į UAB „Šilutės vandenys“. 

Balandžio 17 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos ekologų klubo ir geografijos būrelio nariai 

Norkaičių girininkijoje sodino mišką. 

Balandžio 18 dieną vydūniečiai dalyvavo akcijoje „Mes už žalią Šilutę“. 

Balandžio 21 dieną 20 gimnazistų dalyvavo aplinkos švarinimo akcijoje DAROM miškelyje prie 

miesto stadiono, balandžio 28 dieną – nacionalinėje miško sodinimo šventėje Norkaičių girininkijoje. 

Birželio 14 dieną grupė įvairių klasių vydūniečių svečiavosi Žemaitijos nacionaliniame parke. 

Aplankė Šaltojo karo muziejų – vienintelį tokį muziejų visoje Europoje. 

Rugsėjo 21 dieną, tęsdami ilgametę tradiciją, Šilutės Vydūno gimnazijos ekologų klubo nariai 

kartu su biologijos mokytojomis išvyko į Aukštumalos pelkę. 

Spalio 12 dieną mokyklos ekologai išsiruošė į tradicinę rudens išvyką. Šį kartą buvo domėtasi 

augalų kolekcijomis mūsų krašte. Aplankytas KU botanikos sodas ir Palangos Tiškevičių dvaro parkas. 

Spalio mėnesį 7 gimnazistai, UNESCO iniciatyvų klubo „Pasaulio pilietis“ nariai, dalyvavo 

akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ surengtame filmukų konkurse „Independence: kodėl man svarbi 

energetinė laisvė“, kuriame užėmė III vietą. Jiems įteiktas apdovanojimas – apyrankės ir sertifikatas. 
 

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

kultūras: 

Gegužės 5 dieną grupė pirmų klasių gimnazistų kartu su į Šilutę atvykusiais JAV kadetais 

dalyvavo ekskursijoje Macikuose. Čia buvusių lagerių istoriją pristatė Šilutės muziejininkas istorikas, 

gimnazijos alumnas Ignas Giniotis. 

Birželio 14-ąją į Šilutę atvyko ir su vydūniečiais susitiko projekto „Jungiam Lietuvą“ 

ambasadorius, žurnalistas, laidų vedėjas, rašytojas Andrius Tapinas. 
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Birželio 18–22 dienomis 15 Šilutės Vydūno gimnazijos 9–12 klasių mokinių dalyvavo 

aktyvaus ir turiningo poilsio projekte „Sveikata, jaunumas, grožė“. Savaitės užsiėmimai vyko žymiojo 

mūsų krašto filosofo, sveikos gyvensenos propaguotojo Vydūno dvasia. 

Lapkričio 16 dieną gimnazija prisijungė prie Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos nuo 2003 

metų kasmet inicijuojamo Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo visoje Lietuvoje. 

Lapkričio 16 dieną vydūniečiai sutiko ypatingus svečius – ekspedicijos „Misija Sibiras 2018“ 

dalyvius, gimnazijos alumnus. 

Gruodžio 21 dieną gimnazijos bendruomenė vykdė akciją „Padovanok šventę kitiems“. Mokiniai 

su mokytojais aplankė Šilutės socialinių paslaugų centrą, evangelikų liuteronų labdaros organizaciją 

„Šilutės sandora“, Šilutės rajono neįgaliųjų draugiją, Šilutės senelių globos namus, vaikų dienos centrą, 

lopšelį-darželį „Ažuoliukas“, vaikų ligoninę, Šilutės gyvūnų globos įstaigas (VšĮ „Šilutės beglobiai“, 

VšĮ „Šilutės gyvūnų gerovė“, asociacija „Gyvūnų užuovėja“). Viena antrokų klasė nusprendė kurti 

Kalėdų nuotaiką mieste ir, pasipuošusi šventinėmis kepuraitėmis, išskubėjo į Šilutės gatves. 
 

6) Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos 

propagavimo srityse: 

Balandžio 13 dieną vydūniečių komanda dalyvavo rajono teisinių žinių konkurse „Temidė“ ir 

laimėjo pirmąją vietą. 

Balandžio 27 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai varžėsi nacionalinės teisinių žinių 

olimpiados finale, kuris vyko Mykolo Romerio universitete. Gimnazistai dalyvavo ir diskusijoje „Teisė 

kiekvienam, ar ne?“. 

Gegužės 9 dieną vydūniečiai tapo Klaipėdos regiono finalinio renginio „Atrask ES Lietuvoje“ 

nugalėtojais, laimėjo pažintinę-pramoginę ekskursiją į ES finansuojamą objektą Lietuvoje. 

Gegužės 9 dieną gimnazijos PIKʼo komanda „Gerai pasiruošę, į Europą susiruošę“ dalyvavo 

F. Bajoraičio bibliotekoje organizuotame žinių ringe „Laiko mašina šimtmečio greitkeliu“, skirtame 

Europos kultūros paveldo metams, ir laimėjo pirmąją vietą. 

Gegužės 10 dieną vykusiame teisinių žinių konkurse „Temidė“ PIKʼo merginų komanda AAA 

(aktyvios, atkaklios, atsakingos) laimėjo pirmąją vietą Tauragės apskrityje. 

Šilutės Vydūno gimnazijos PIKʼo komandos narės dalyvavo pilietinės iniciatyvos Šimtmečio 

konkurse „LT1918“ ir pateko į geriausių šalies komandų penketuką. Tokie pasiekti rezultatai Šilutės 

jaunimui padovanojo įdomų susitikimą – gegužės 11 dieną į gimnaziją atvyko šio projekto 

koordinatoriai, jaunimo ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviai. Jie vedė interaktyvią pamoką 

„Šimtmečio tiltas“.  

„Vydūno pavasaris 2018“ – taip vadinosi sporto šventė, į kurią gegužės 17 dieną susirinko Šilutės 

Vydūno gimnazijos bendruomenė. 

Gegužės 24 dieną PIKʼo merginų komanda AAA – Šilutės rajono ir Tauragės apskrities nugalėtoja 

– dalyvavo Vilniuje vykusiame finaliniame teisinių žinių konkurso „Temidė“ etape. Jame varžėsi 

dešimt šalies geriausių moksleivių komandų. 

Lapkričio 13 dieną vydūniečių PIK’o komanda, vadovaujama istorijos mokytojo, Klaipėdoje 

vykusiame „Euroscolos“ konkurso finale laimėjo pirmąją vietą ir kelionę į Europos Parlamentą 

Strasbūre, Prancūzijoje. 
 

7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose: 

2018 metais gimnazistai atstovavo gimnazijai įvairiuose renginiuose, kuriuos organizavo Šilutės 

muziejus, Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės kultūros ir pramogų centras, Kintų Vydūno 

kultūros centras ir kiti partneriai. 

Dalyvauta Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje prie Šilutės rajono savivaldybės esančio paminklo 

ženklo, skirtoje 1923 m. sausio įvykiams paminėti. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo miesto 

gimtadienio šventės eisenoje gegužės mėnesį. Birželį gimnazijos delegacija dalyvavo Lietuvos vakarų 

krašto dainų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui Pagėgiuose. Gimnazijos 

liaudiškų šokių kolektyvas „Žvilgis“ sėkmingai praėjo atranką ir liepos 1–6 dienomis dalyvavo 

Pasaulio lietuvių dainų šventės „Vardan tos…“ šokių dienoje „Saulės rato ritmai“. 

Gruodį vykome į tradicinį kalėdinių eglučių alėjos puošimo akciją prie Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus. 
 

8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais: 

2018 metais įvyko 2 visuotiniai ir 20 klasių tėvų susirinkimų. 
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Kiekvieną trečiadienį gimnazijos sporto komplekse vyko bendruomenės sveikatinimo 

diena, į kurią rinkosi norintys bendrauti ir sportuoti. 
 

9) Bendradarbiauta su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis: 

Kovo 16 dieną Šilutės Vydūno gimnazija, kaip Asocijuotų mokyklų tinklo partnerė, buvo 

pakviesta į Radviliškio Lizdeikos gimnazijos organizuojamą konferenciją. 

Balandžio 27 dieną Klaipėdoje vykusiame V respublikiniame tarpmokykliniame šokių konkurse 

„Šokio mozaika 2018“ Šilutės Vydūno gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Žvilgis“ jaunimo grupė 

ir jų vadovė tapo nugalėtojais ir laimėjo „Grand prix“. 

Gegužės 12-19 dienomis gimnazijoje viešėjo tarptautinių mokinių mainų delegacijos iš Ispanijos 

Les Carolines mokyklos ir Indijos Naujojo Delio šventojo Marko mergaičių mokyklos. 

Birželio 4 dieną, gimnazijos asamblėjoje pasveikinta ir bendruomenei pristatyta delegacija iš 

Vokietijos Vesterštėdės (Westerstede) gimnazijos. 

Gimnazijos PIKʼas (pilietinės iniciatyvos klubas) įsijungė į Europos Sąjųngos struktūrinių fondų 

finansuojamą projektą ir spalio 13 dieną grupė gimnazistų dalyvavo pirmame projekto etape – išvykoje 

į Nidą. 

Spalio 24 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos III–IV klasių grupelė, besidominti kino filmų kūrimu, 

lydima kino meno mokytojos, kartu su kitais rajono moksleiviais lankėsi Vilniaus kino klasteryje. 

Spalio 15–24 dienomis 16 1–2 klasių gimnazistų ir dvi mokytojos dalyvavo tarptautiniuose 

mokinių mainuose Vesterštėdėje, Vokietijoje. 

Lapkričio 8 dieną gimnazijos UNESCO iniciatyvų klubas „Pasaulio pilietis“ lankėsi Šilutės 

senelių globos namuose. 
 

10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais: 

2018 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies 

leidiniuose išspausdintos 24 publikacijos. 
 

4. Kadrų politika. 

Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 36 mokytojams. Iš jų: 
 

36 – turi pedagogo kvalifikaciją; 36 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją; 

2 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

1 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

32 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją; 

neatestuotų nėra; 7 – pensinio amžiaus. 
 

5. Ugdymo pasiekimai. 

2017-2018 m. m. mokymosi rezultatai: 

- klasių pažangumo vidurkis – 7,87 

- lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 108,26 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 15 

dienų; 

- pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 19 mokinių; 

- į geriausių rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 7 Vydūno gimnazijos mokiniai. 
 

2017-2018 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad 

gimnazistai yra ugdomi kokybiškai. 
-  

Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 45 (99) Geografija 47,15 (26) 

Lietuvių kalba ir literatūra po perlaikymo 48,31 (92) Matematika 37,28 (86) 

Anglų kalba 68,04 (104) Biologija 56,63 (43) 

Rusų kalba 98 (1) Fizika 54,10 (10) 

Istorija 37,79 (42) Chemija 45,75 (16) 

Vokiečių kalba - Informacinės technologijos 92,13 (8) 

Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius) 

Lietuvių kalba ir literatūra 5,5 (16)   
 

2017-2018 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
-  

Dalykai Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis Metinio pažymio vidurkis 

Lietuvių kalba 6,44 (103) 7,17 (104) 

Matematika 4,94 (103) 5,62 (104) 
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2017-2018 m. m. 108 iš 109 abiturientų (99,08 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų 

veikla: 
 

Universitetuose studijuoja 54 (49,54 %) abiturientų: 

Kauno technologijos universitetas 7 

Klaipėdos universitetas 1 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 10 

Lietuvos sporto universitetas 1 

Vytauto Didžiojo universitetas 9 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5 

Vilniaus universitetas 14 

Aalborg university (Danija)  1 

Coventry university (D. Britanija) 1 

Danijos universitetas (Danija) 1 

De Montfort university (D. Britanija) 1 

Hu university of applied sciences Utrecht (Olandija) 1 

Liverpulio universitetas (D. Britanija) 1 

The Hague university of applied sciences (Olandija) 1 

Kolegijose studijuoja 18 (16,51 %) abiturientai: 

Kauno kolegija 1 

Klaipėdos valstybinė kolegija 6 

Lietuvos verslo kolegija 1 

Socialinių mokslų kolegija 1 

Vilniaus kolegija 8 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 1 

Profesinėse mokyklose mokosi 3 (2,75 %) abiturientai: 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 2 

Klaipėdos verslo ir paslaugų mokykla 1 

Tarnauja nuolatinėje pradinėje privalomoje Lietuvos kariuomenės karo tarnyboje  

5 (4,59 %) abiturientai 

Nesimoko, dirba, išvykę į užsienį 29 (26,61 %) abiturientų 
 

2017–2018 m. m. 99 iš 104 gimnazistų (95,19 %) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 104 gimnazistų 

2018-2019 mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 91 mokinys. 13 mokinių mokosi kitose 

mokymo įstaigose (4 – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, 1 – Klaipėdos 

Vytauto Didžiojo gimnazija, 1 – Šilutės žemės ūkio mokykla, 1 – Klaipėdos laivų statybos ir remonto 

mokykla, 1 – Šilutės suaugusiųjų mokymo centras, 2 – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, 1 – 

Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, 1 – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija, 1 – 

Klaipėdos turizmo mokykla.). 
 

Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2017-2018 m. m. mūsų mokiniai 

rajoninėse dalykų olimpiadose laimėjo 54 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėta 

14 individualių ir komandinių prizinių vietų. 

Į Tarptautinio IT konkurso „Bebras“ II etapą organizatoriai atrinko 2 geriausiai pasirodžiusius 

vydūniečius, kurie vėliau pateko į respublikos geriausiųjų penkiasdešimtuką. Teisinių žinių konkurse 

„Temidė“ gimnazijos komanda iškovojo pirmąją vietą rajone ir Tauragės zonoje, mūsų gimnazistas 

dalyvavo Europos egzamino finale. Lietuvos moksleivių dailės konkurse Tauragės zonoje mūsų 

gimnazistė užėmė antrą vietą, o jaunimo šokių kolektyvas „Žvilgis“ dalyvavo tarptautiniame liaudies 

šokių festivalyje Rygoje ir dainų šventėje skirtoje Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui. 
 

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); 
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- Europos Sąjungos mokinių mainų projekte su Vokietijos Vesterštėdės gimnazija 

(dalyvaujame nuo 1998 metų); 

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

metų). 

2017 metais įsijungėme į trišalį tarptautinį mainų projektą su Radviliškio Lizdeikos gimnazija ir 

Indijos Naujojo Delio Šv. Marko mergaičių vidurine mokykla. 
 

7. Krepšelio lėšų panaudojimas. 
 

2018 metams Skirta Gauta Išleista Tenka 1 mokiniui 

DU 491400 491400 491400 1260 

„Sodra“ 148596 148596 148596 381 

Kvalifikacija 1000 1000 1000 3 

Komandiruotės 200 200 200 1 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
1300 1300 1300 3 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 
12848 12848 12848 33 

Kitos paslaugos 9118 9118 9118 23 

Darbdavių socialinė parama pinigais 2156 2156 2156 6 

Ilgalaikis materialus turtas 2582 2582 2582 7 

Iš viso: 669200 669200 669200 1717 
 

8. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas. 
 

Lėšų šaltinis Gauta Kas pirkta Išleista 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 439,16 R.Galinauskienės įmonė 380,00 

  UAB“Klaipėdos tekstilė“ 403,00 

  UAB Individualūs baldų sprendimai 181,50 

Ugdymo tobulinimo programos 

rėmimo fondas 

6005,20 Kopijavimo paslaugos 1729,66 

 Interneto svetainės domenas/NEC 133,54 

 Mokymo priemonės 1120,35 

 Grožinė literatūra 1048,38 

 Priemonės renginių organizavimui 871,35 

 Kita 51,30 

 Iš viso: 5919,08 

 
 

 

9. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. 

 2018 m. iš MK lėšų įsigyta mokymo priemonių dalykų mokymui – už 1489,00 eurus. Iš 

sutaupytų mokinio krepšelio ir rėmėjų lėšų nupirkta vadovėlių - už 5363,00 eurus, grožinės literatūros 

– už 2582,00 eurus , periodinių leidinių - už 231,00 eurus. 

2018 m. nupirkti 2 kompiuteriai , 1 spausdintuvas, 3 projektoriai, 2 magnetinės lentos, 1 ekranas, 

viso už 2842,00 eurus. 

Pagerintos pietų pertraukos organizavimo sąlygos: nupirktos dvi mikrobangų krosnelės, 3 

elektriniai virduliai, viso už 285,00 eurus. 

Tobulinant gimnazijos sporto komplekso bazę įgyti 2 vežimėliai kamuoliams, 18 sulankstomų 

kėdžių, 3 foteliai, 1 kompresorius, 5 drabužių kabyklos viso už 1660,00 eurus. 

Keturi kabinetai aprūpinti naujais baldais už 4914,00 eurų, užsienio kalbų kabinetams nupirkti 6 

konferencijų stovai, bibliotekai nupirkta projektinių darbų laikymo spinta, viso už 1120,00 eurų. 

Nuolat renkama informaciją apie ugdymo proceso tobulinimui reikalingas priemones – taip 

užtikrinamas reikiamų priemonių įsigijimo tinkamas planavimas. 
 

10. Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 

2019 metais didžiausia gimnazijos problema – pagal naują biudžetinių lėšų apskaičiavimo 

metodiką skirtas nepakankamas Mokymo lėšų kiekis, kurio trūkumas metams yra 75530,00 eurų. 

 

 

       Marina Stirbienė 


