PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario d. sprendimu Nr. T1ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Trumpa informacija apie mokyklą.
2019 metais Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 389 mokiniai, 2019-2020 m. m. pradėjo
366 mokiniai, iš kurių buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 15 klasių. Dirbo 61 darbuotojas: t.t.
43 mokytojai (6-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.
Gimnazijos 2019 m. išsikelti uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti.
Pirmasis 2019 m. veiklos plane iškeltas tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo
siekiama įgyvendinant tris uždavinius.
Pirmasis uždavinys – LL3 Šilutės kūrybinės komandos pokyčio projekto „Pamoka kitaip“
įgyvendinimas gimnazijoje.
2019 m. gimnazijoje sudaryta kūrybinė komanda Lyderių laiko 3 (LL3) pokyčio projektui „Pamoka
kitaip“ įgyvendinti. Šią komandą sudaro metodinės tarybos pirmininkė, metodinių grupių pirmininkai ir
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Gimnazijos kūrybinė komanda pokyčio projektui „Pamoka kitaip“
įgyvendinti 2019 m. sausio 30 d. parengė projekto veiklų įgyvendinimo gimnazijoje programą ir pasidalino
lyderyste dėl atskirų programos dalių įgyvendinimo. Gimnazijos kūrybinės komandos nariai dalyvavo
mokymuose, įgalinančiuose kompetentingai vykdyti praktinių studijų veiklas, parengė dokumentų ruošinius
mokytojams ir teikė konsultacijas kolegoms dėl projekto įgyvendinimo gimnazijoje. Mokytojų parengtos
praktinių studijų programos buvo aptartos metodinėje taryboje ir pateiktos mokiniams pasirinkti. 2018-2019
m. m. gimnazijoje buvo vykdytos 3 dienų praktinių studijų programos. Įvykdžius programas, jų
įgyvendinimo kokybė, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų refleksijas ir vertinimo rezultatus, buvo aptarta
metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. Šilutės Vydūno gimnazijos vykdyta LL3 pokyčio projekto
„Pamoka kitaip“ veikla 2019 m. birželio mėnesį buvo pristatyta Šilutės rajono mokyklų forume. Projekto
tvarumui užtikrinti LL3 pokyčio projekto „Pamoka kitaip“ kūrybinė komanda veiklas integravo į gimnazijos
2019-2021 m. ugdymo planą ir 2020 m. gimnazijos metinį veiklos planą. 2019-2020 m. praktinių studijų
dienas „Pamoka kitaip“ Šilutės Vydūno gimnazija ketina įgyvendinti bendradarbiaudama su Šilutės rajono
Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis.
Antrasis uždavinys – socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos vykdymas
gimnazijoje.
2018 m. socialinio emocinio ugdymo programos Lions Quest „Raktai į sėkmę“ įsigijimą gimnazijoje
finansavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 2018 m. gruodžio mėnesį gimnazijos
mokytojai dalyvavo LQ programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo mokymuose. 2019 m. gimnazijos VGK
posėdyje sudaryta gimnazijos konsultantų komanda, kuri parinko socialinio emocinio ugdymo programos
„Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo modelį gimnazijoje. Ir nuo 2019-2020 m. šią programą įgyvendina I-IV
gimnazijos klasėse. Konsultantų komanda vykdo programos įgyvendinimo kokybės stebėseną ir programos
įgyvendinimo gimnazijoje stebėsenos rezultatus pristato VGK ir metodinės tarybos posėdžiuose.
Trečiasis uždavinys – mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimas panaudojant
nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų duomenis.
Gimnazija buvo numačiusi, kad 2019 m. naujai priimami mokiniai į I (9) gimnazijos klasę pristatytų
ir savo 8 klasės nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų testų individualų duomenų lapą. Tačiau 8 klasių
mokiniai atėję į gimnaziją nebuvo gavę savo nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų testų individualų
duomenų lapų ir jų į gimnaziją nepristatė. Gimnazijos administracija susisiekė su mokyklomis, iš kurių
mokiniai atėjo į gimnaziją vadovais ir gavo informaciją, kad mokiniai šių lapų išeidami iš pagrindinės
mokyklos negavo. Gimnazijos metodinė taryba diskutavo dėl 8 klasės mokinių nacionalinių pasiekimų
patikrinimų testų duomenų lapų reikšmės mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimo 9 klasėje ir
nutarė, kad į 2020 m. gimnazijos veiklos planą būtina vėl iškelti uždavinį, kad naujai atėję į 9 klasę
gimnazistai atneštų savo nacionalinių mokinių pasiekimų testų individualių rezultatų lapą.
Antrasis 2019 m. iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas.
Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant uždavinį – tęsti gimnazijos aplinkos ir mokymo(-si) bei
darbo vietų modernizavimą.
2019 m. gimnazijoje įsigytos mokymo priemonės įvairių mokomųjų dalykų kabinetams, pirkta IT
technikos ir baldų. Gimnazijos aktų salėje įsigytos scenos ir langų užuolaidos, tobulinant sporto komplekso
bazę buvo įsigyta mokymo priemonių kūno kultūros pamokoms.
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3. Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.
Šilutės Vydūno gimnazija 2019 metais aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais.
Bendradarbiauta pagal įvairias sritis.
1) Mokinių profesinio orientavimo tikslais:
Kovo 7 dieną gimnazijoje lankėsi Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos atstovai. Susitikimo metu
mokiniai sužinojo, kokių savybių reikia norint įgyti policininko profesiją.
Gegužės 3 dieną jungtinė gimnazijos trečiokų grupė menų pamokas praleido Fridricho Bajoraičio
viešojoje bibliotekoje, kur susitiko su Benu Bėrantu – knygų autoriumi (šiuo metu rašančiu knygą
paaugliams), vertėju, autorių teisių vadybininku.
Gegužį gimnazijoje lankėsi keletas profesijų atstovų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių
pasienio rinktinės nariai gimnazistams pristatė pasieniečio ir kinologo profesijas. Šilutės turizmo ir paslaugų
verslo bei žemės ūkio mokyklų atstovai supažindino su šių mokymo įstaigų siūlomomis profesinio mokymo
programomis.
Gegužės 16 dieną gimnazijos skaitykloje gimnazistai susitiko su Vilniaus universiteto atstovais.
Birželio 3 dieną vydūniečiai tęsė pernai pirmąkart organizuotą ir visiems patikusią projektinę veiklą,
žaismingu pavadinimu „Šok į tėvų klumpes“. 1–3 klasių gimnazistai aplankė 36 tėvų darbovietes, kuriose
susipažino su įvairiomis profesijomis.
Birželio 6 dieną mokiniai, vadovaujami gimnazijoje likusių darbuotojų, dalyvavo Nacionalinio
saugumo ir krašto gynybos dienos programoje. 1–3 klasių gimnazistai klausėsi Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Šilutės kuopos vado kapitono Kęstučio Dembinsko ir Klaipėdos regiono Karo prievolės ir
komplektavimo skyriaus Šilutės poskyrio eilinės Indrės Augaitytės paskaitų („Piliečių indėlis į valstybės
saugumą“; „Tarnybos Lietuvos kariuomenėje atlikimo būdai ir profesinės galimybės“), varžėsi viktorinoje ir
įvairiose rungtyse.
Spalio 10 dieną Dragūnų batalione vykusiame Krašto apsaugos dienos renginyje dalyvavo ir Šilutės
Vydūno gimnazijos „PIKʼas“ (Pilietinių iniciatyvų klubas). Bataliono kariai kartu su Krašto apsaugos
ministerija, Klaipėdos regioniniu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi moksleiviams surengė
pilietiškumo pamoką, karinių žinių patikrinimo viktoriną, pristatė ginkluotę ir karinę techniką, organizavo
karines estafetes.
Spalio 10 dieną gimnazijos skaitykloje gimnazistai susitiko su UAB „Kalba.Lt“ atstove, kuri pristatė
specialybės pasirinkimo iššūkius, studijų užsienyje galimybes.
Spalio 24 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos 2–4 klasių mokiniai lankėsi Kauno Žalgirio arenoje
vykusiame studijų festivalyje „Studfestas“.
Lapkričio 11 dieną gimnazijos skaitykloje gimnazistai susitiko su KASTU organizacijos atstovu, kuris
pasidalijo informacija apie studijas užsienyje.
2) Bendradarbiauta su rajono švietimo įstaigomis:
Kovo 13–14 dienomis Šilutės Vydūno gimnazijos atstovai lankėsi Šilutės Pamario ir Martyno Jankaus
pagrindinėse mokyklose ir pristatė gimnaziją aštuntų klasių mokiniams.
2018-2019 m. m. vyko besimokančių organizacijų bendradarbiavimo projektas su Šilutės rajono
Juknaičių pagrindine mokykla, kartu buvo vykdomas praktinių studijų dienų projektas „Pamoka kitaip“.
3) Siekiant sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir
politinės kultūros pagrindus:
2019 m. sausio 13-ąją gimnazijos bendruomenė pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ pagerbė
Lietuvos gynėjus.
Naktį iš sausio 18 į 19 d. vydūniečiai leidosi „Klaipėdos sukilėlių keliais“. 25 kilometrų trasą iš
Kretingos į Klaipėdą įveikė 85 Vydūno gimnazijos bendruomenės nariai. Žygeiviai paminėjo ne tik lemtingą
1923 metų sukilimą, sėkmingai prijungusį Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, bet taip pat ir Šaulių sąjungos
šimtmetį.
Vasario 14 dieną, gimnazijos bendruomenė žaismingai šventė Valentino dieną, o iškilmingą
gimnazijos asamblėją tądien skyrė artėjančiai Vasario 16-ajai. Šias abi šventes džiugiai sujungė vienijanti
meilės tema.
Kovo 8 dieną Šilutės Vydūno gimnazijos bendruomenė minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną. Pats įspūdingiausias šio minėjimo įvykis buvo profesoriaus Liudo Mažylio viešnagė.
Kovo 18–22 dienomis Šilutės Vydūno gimnazijoje surengta jau 26-a Vydūnui skirta savaitė.
Gimnazijos PIKʼas (pilietinių iniciatyvų klubas) gegužės 12 dieną jau trečią kartą pakvietė savo
mokyklos bendruomenę keliauti Šv. Jokūbo keliu Šilutė–Švėkšna. Į kvietimą atsiliepė 42 gimnazistai.
4) Ekologinio ugdymo srityje:
Vasario 2 dieną, gimnazijos „PIKʼas“ dalyvavo žygyje į Aukštumalos aukštapelkę.
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Balandžio 12 dieną gimnazijos mokiniai prisijungė prie pasaulinio judėjimo „Fridays for
Future“, kovojančio su klimato kaita.
Balandžio 12 dieną mokyklos ekologai Norkaičių girininkijoje sodino mišką. Pasodinta apie 1500
eglučių ir pušelių.
Gegužės 2 dienos rytą Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) startavo jau vienuoliktasis
respublikinis konkursas moksleiviams „Jūrų keliais”. Vydūniečių komanda pasirodė puikiai. Ji buvo
apdovanota specialiaisiais prizais už originaliausią prisistatymą ir puikų debiutą.
Gegužės 28 dieną 1–3 klasių gimnazistai skyrė praktinei veiklai – tyrinėjimams, eksperimentams,
aplinkos pažinimui. Ši jaunųjų tyrėjų diena – tai LL3 projekto „Pamoka kitaip“ patyriminio mokymo dalis.
Gegužės 31 dieną gimnazistai kartu su biologijos mokytojomis dalyvavo tradiciniame ekologiniame
baidarių žygyje „Šyša – mūsų upė“, kuri kasmet organizuoja Šilutės gražinimo draugija ir Šilutės turizmo
informacijos centras.
Gegužės 21 dieną Šilutės Vydūno gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Baltijos aplinkos
forumo specialistais dėl gimnazijos ekologų klubo dalyvavimo savanoriškoje veikloje siekiant išsaugoti
meldinę nendrinukę. Ekologams buvo įteikta projekto vėliava.
Rugsėjo 12 dieną 1e ir 1k klasės mokiniai su auklėtojomis ir socialine pedagoge išvyko į žygį Baltijos
jūros pakrante.
Rugsėjo 24 dieną gimnazijos ekologų klubas lankėsi Aukštumalos pelkėje.
Spalio 11 dieną, ekologų klubo nariai lankėsi Klaipėdos rajone esančioje Sauliaus Baniulio sodyboje.
Spalio 24-ą Tarptautinę klimato kaitos dieną Vydūno gimnazijos mokiniai ir mokytojai, nešini pačių
pasidarytais plakatais, paminėjo eitynėmis savo gimtojo miesto pagrindine gatve.
Gruodžio 2–17 dienomis gimnazijos ekologai pakvietė bendruomenę paremti beglobius gyvūnus.
Buvo renkamos aukos Klaipėdos gyvūnų prieglaudai „Būk mano draugas“.
Lapkričio 18–24 dienomis 4 klasių mokiniai su geografijos mokytoja dalyvavo Šiaurės–Pietų centro
prie Europos Tarybos inicijuojamoje 21-oje kasmetėje Globalaus švietimo savaitėje „Paskutinis klimato
šauksmas!“.
5) Perteikiant jaunam žmogui tautinę bei etninę ir formuojant pasaulio dorovinę kultūras:
Gegužės 15 dieną 1k ir 1s klasių gimnazistai įprastas lietuvių kalbos ir literatūros pamokas iškeitė į
susitikimą su vaikų bei jaunimo rašytoja Ilona Ežerinyte.
Lapkričio 18-ą, Tolerancijos dieną, Vydūno gimnazijoje viešėjo ,,Labaiteatras“ iš Vilniaus.
Pasinaudoję kultūros paso programa gimnazistai žiūrėjo spektaklį ,,Įsilaužėlis“, sukurtą pagal to paties
pavadinimo Matso Valo romaną.
6) Bendradarbiauta nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos bei sveikos gyvensenos
propagavimo srityse:
Spalio 14–17 dienomis, Tauragės VPK Šilutės PK pareigūnė Jurgita Kaktienė ir Kovos su prekyba ir
išnaudojimu centro Klaipėdoje darbuotoja Jurgita Paužienė ketvirtų klasių gimnazistus supažindino su
prekybos žmonėmis mitais ir tikrove.
2019 m. gegužės 31 d. vyko Šilutės Vydūno gimnazijos sporto šventė „Vydūno pavasaris 2019“.
Šiais mokslo metais suburtas „Keliautojų klubas“ rugsėjo 14 dieną dviračiais važiavo į Ventę, o 23
dieną net keturiasdešimt gimnazistų laivu „Šturmai“ plaukiojo po rudenėjančią Nemuno deltą. Išvyka
organizuota pasinaudojant „Kultūros paso“ paslauga.
7) Mokiniai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose:
2019 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. Gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Žvilgis“ pristatė savo
profesionalumą ne tik miesto, bet ir respublikos bei tarptautiniuose konkursuose.
8) Bendradarbiauta su mokinių tėvais:
2019 metais įvyko 4 visuotiniai ir 30 klasių tėvų susirinkimų (tiek yra protokolų).
Kiekvieną antradienį/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:
Sausio 26 dieną gimnazijos „PIK’o“ nariai dalyvavo edukacinėse pamokose Šilutės Hugo Šojaus
dvare, Dainoros ir Kęstučio Laukevičių ir „Pakalnės vingio“ turizmo sodybose. Ši išvyka – tai PIK’o
komandos ir alumno Irmanto Narevičiaus bendras projektas.
Vasario 26 – kovo 3 dienomis būrys vydūniečių keliavo po Europą: aplankė Vokietijos miestus
Niurnbergą ir Rotenburgą prie Tauerio, Čekijos sostinę Prahą, o pagrindinis kelionės tikslas buvo viešnagė
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Strasbūre. Vydūniečiai kartu su kitų Europos šalių komandomis nugalėtojomis visą dieną praleido
Europos Parlamento posėdžių salėje, dirbo parlamentarų vietose, susibūrę į komitetus svarstė Europos
Sąjungai aktualius klausimus, diskutavo, balsavo, darbo dienos pabaigoje priėmė rezoliuciją.
Balandžio 5 dieną anglų kalbos pamoka 3s klasei vyko Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje. Pamokos
tema – „Knygų ir bibliotekų išlikimas”.
Gegužės 18 dieną trečių klasių gimnazistai dalyvavo Hugo Šojaus muziejaus organizuotame renginyje
„Baltoji vakarienė“.
Birželio 13–20 dienomis lietuvių ir vokiečių gimnazistai dalyvavo Šilutės Vydūno ir Vokietijos
Vesterštėdės gimnazijų tarptautiniame mokinių mainų projekte.
Rugsėjo 23 – spalio 2 dienomis dvidešimt trys Šilutės Vydūno gimnazijos 1–2 klasių mokiniai išvyko
ir vykdė tarptautinį mokinių mainų projektą Vesterštėdės gimnazijoje Vokietijoje.
Rugsėjo mėnesį keletas vydūniečių atsiliepė į Šilutės kultūros ir pramogų centro kvietimą dalyvauti
trumpo metražo filmų ir filmuotų siužetų kūrimo konkurse „Išnykusio pasaulio pėdsakais“.
Spalio 25-ą 1g ir 1s mokiniai lankėsi Vilniuje.
Spalio 23–25 dienomis, 4t klasės gimnazistas Benas Taroza dalyvavo pažintinėje kelionėje į Europos
Sąjungos institucijas Briuselyje.
10) Bendradarbiauta su žiniasklaidos atstovais:
2019 metais rajono laikraščiuose „Pamarys“, „Šilutės Naujienos“, „Šilokarčema“ ir šalies leidiniuose
išspausdintos 43 publikacijos.
4. Kadrų politika.
Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 37 mokytojams. Iš jų:
37 – turi pedagogo kvalifikaciją;
37 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją;
2 – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
2 – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
32 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją;
neatestuotų nėra;
5 – pensinio amžiaus.
5. Ugdymo pasiekimai.
2018-2019 m. m. mokymosi rezultatai:
klasių pažangumo vidurkis – 7,92 balo;
lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 110,23 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 15 dienų;
pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 20 mokinių;
į geriausių 10 rajono abiturientų apdovanojimo šventę pakviesti 7 Vydūno gimnazijos mokiniai.
2018-2019 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra
ugdomi kokybiškai.
Valstybinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra
42,86 (111) Geografija
Lietuvių kalba ir literatūra po
48,06 (99) Matematika
perlaikymo
Anglų kalba
67,93 (107) Biologija
Rusų kalba
76 (1)
Fizika
Istorija
39,46 (52) Chemija
Vokiečių kalba
Informacinės
technologijos
Mokyklinių brandos egzaminų vidurkiai (laikiusiųjų skaičius)
Lietuvių kalba ir literatūra
5,68 (19)

48,47 (30)
35,82 (85)
57,59 (49)
47,87 (23)
40,19 (27)
74,11 (9)

2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Dalykai
Lietuvių kalba
Matematika

Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis
6,32 (81)
5,5 (80)

Metinio pažymio
vidurkis
6,88 (81)
5,82 (81)
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2018-2019 m. m. 113 iš 117 abiturientų (96,58 %) įgijo vidurinį išsilavinimą. Tolesnė abiturientų veikla:
Universitetuose studijuoja 53 (45,29 %) abiturientų:
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
1
Kauno technologijos universitetas
11
Klaipėdos universitetas
2
LCC universitetas
1
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
8
Mykolo Romerio universitetas
1
Vilniaus dailės akademija
2
Vytauto Didžiojo universitetas
4
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5
Vilniaus universitetas
12
Coventry universitetas (Didžioji Britanija)
1
Radboud universitetas (Nyderlandai)
1
Twente universitetas (Nyderlandai)
2
Kolegijose studijuoja 24 (20,52 %) abiturientai:
Kauno kolegija
6
Kauno technikos kolegija
1
Klaipėdos kolegija
3
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
5
Klaipėdos valstybinė kolegija
3
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
2
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
1
Vilniaus kolegija
1
Vilniaus socialinių mokslų kolegija
2
Profesinėse mokyklose mokosi 5 (4,27 %) abiturientai:
Kauno taikomosios dailės mokykla
1
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
1
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
1
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
2
Tarnauja nuolatinėje pradinėje privalomoje Lietuvos kariuomenės karo tarnyboje
5 (4,27 %) abiturientai
Nesimoko, dirba, išvykę į užsienį 30 (25,65 %) abiturientų
2018–2019 m. m. 79 iš 81 gimnazistų (97,53 %) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš 81 gimnazisto 20192020 mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 74 mokiniai. 5 mokiniai mokosi kitose mokymo
įstaigose (1 – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, 1 – Klaipėdos E. Balsio menų gimnazija, 1 – Kauno
taikomosios dailės mokykla, 1 – Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, 1 – Šilutės profesinio mokymo
centras), 2 mokiniai kartoja 10 klasės kursą (1 – Šilutės Vydūno gimnazijoje, 1 – Šilutės jaunimo ir
suaugusiųjų mokymo centre).
Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2018-2019 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse
dalykų olimpiadose laimėjo 45 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėta 16 individualių
ir komandinių prizinių vietų.
Dalyvauta ir laimėta 14 respublikos ir tarptautiniuose konkursuose.
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 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).
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7. Krepšelio lėšų panaudojimas.
2019 metams

Skirta

Gauta

Išleista

DU
„Sodra“
Kvalifikacija
Komandiruotės
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitos paslaugos ir prekės
Darbdavių socialinė parama
pinigais
Ilgalaikis materialus turtas
Iš viso:

605220
11460
554
710

605220
11460
554
710

605220
11460
554
710

Tenka 1
mokiniui
1552
29
1
2

1380

1380

1380

4

14590

14590

14590

37

3586

3586

3586

9

0
637500

0
637500

0
637500

0
1634

8. Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas.
Lėšų šaltinis
2 % gyventojų pajamų mokesčio

Gauta
809,64

Kas pirkta

Išleista

Ugdymo tobulinimo programos
rėmimo fondas

5235,50

Kopijavimo paslaugos
Interneto svetainės domenas/NEC
Mokymo priemonės
Vadovėliai
Priemonės renginių organizavimui
Kita
Iš viso:

1728,81
11,57
6256,06
190,00
419,15
292,62
8898,21

9. Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas.
2019 m. iš MK lėšų įsigyta mokymo priemonių dalykų mokymui už 457,46 eurus. Iš sutaupytų
mokinio krepšelio ir rėmėjų lėšų nupirkta vadovėlių už 2822,50 eurus, periodinių leidinių už 197,48 eurus.
2019 m. nupirkti 5 CD grotuvai ir 4 mikrofonai egzaminams , 2 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai,
serveris, atnaujinta programinė įranga ,,Tvarkaraščiai”, 4 projektoriai-multimedijos, 5 magnetinės lentos,
nešiojamas muzikinis centras, viso už 5333,67 eurus.
Tobulinant gimnazijos sporto komplekso bazę įsigytos priemonės už 474,76 eurus.
Papildyti 2 kabinetai mokinio stalais ir kėdėmis, viso už 238,00 eurus.
Aktų salės modernizavimui nupirkta 1 mikrofonas, 1 multimedija, 1 nešiojamas kompiuteris, scenos ir
langų užuolaidos, viso už 5426,90 eurus.
Nuolat renkama informacija apie ugdymo proceso tobulinimui reikalingas priemones - taip
užtikrinamas reikiamų priemonių įsigijimo tinkamas planavimas.
10.
Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe.
2020 metais didžiausia gimnazijos problema – pagal naują biudžetinių lėšų apskaičiavimo metodiką
skirtas nepakankamas Mokymo lėšų kiekis.
Marina Stirbienė

