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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Trumpa informacija apie mokyklą. 

2020 metų pavasarį Šilutės Vydūno gimnazijoje mokslo metus baigė 366 mokiniai. 2020-2021 m. m. 

pradėjo 388 mokiniai, iš kurių buvo sukomplektuota ir liko šiais mokslo metais 15 klasių. Nuo mokslo 

metų pradžios dirbo 56 darbuotojai: t.t. 40 mokytojų (4-iems iš jų gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), 

socialinis pedagogas, psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedys, vyr. buhalteris, ūkio dalies 

vedėjas, 9 darbininkai. 

Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys. 

Šilutės Vydūno gimnazijos 2020 metų strateginio plano tikslas – aktyviai naudojant inovacijas 

bei užtikrinant racionalią ir saugią ugdymo aplinką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas.  

Šio strateginio tikslo įgyvendinimui vykdoma Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programa. Gerinant švietimo kokybės vadybą, buvo taikomas ugdymo inovacijų ir 

individualaus mokymosi tempo modelis, tobulinama vertinimo sistema ir stebima mokinio 

individuali pažanga. Kuriant racionalią ir saugią ugdymo aplinką, mokiniams buvo suteikiama 

galimybę ugdytis esmines kompetencijas, mokytis įdomiau ir lengviau, tenkinti savo individualius 

poreikius, gauti reikiamą dalykinę, psichologinę ir socialinę pagalbą bei pasirengti studijoms. 

Gimnazija, kaip besimokanti organizacija, bendradarbiaudama su kitomis švietimo įstaigomis, ugdė 

mokytojų kompetencijas, skatino jų lyderystę, įtraukdavo į gimnazijos bendruomenės veiklą tėvus. 

Gimnazijos 2020 metų veiklos plane buvo iškeltas prioritetas: kokybiškas kiekvieno mokinio 

ugdymas – kelias į sėkmę. Suformuluoti du tikslai, siekiantys užtikrinti strateginių tikslų 

įgyvendinimą. 

Pirmasis tikslas – ugdymo proceso tobulinimas. Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant tris 

uždavinius. 

Pirmasis uždavinys – LL3 praktinių studijų dienų projekto „Pamoka kitaip“ tvarumo 

įgyvendinimas gimnazijoje. 

Projekto tvarumui užtikrinti gimnazijos LL3 pokyčio projekto „Pamoka kitaip“ kūrybinė 

komanda veiklas integravo į gimnazijos 2019-2021 m. ugdymo planą ir 2020 m. gimnazijos metinį 

veiklos planą. Praktinių studijų dienas Šilutės Vydūno gimnazija suplanavo įgyvendinti 

bendradarbiaudama su Šilutės rajono Juknaičių ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis, todėl jas 

apjungė bendras pavadinimas „Mes iš Pamario krašto“. 2020 m. kovo mėn. prasidėjusi COVID-19 

pandemija ir įvestas karantinas koregavo šio uždavinio įgyvendinimą, todėl jis perkeltas į kitus 

mokslo metus. 

Antrasis uždavinys – gabių mokinių ugdymo kokybės gerinimas atsižvelgiant į gabių mokinių 

ugdymo(-si) poreikius. 



2020 m. vasario mėn. sudaryta darbo grupė parengė darbo su gabiais mokiniais tvarkos aprašą, 

kuris aptartas gimnazijos metodinių grupių ir metodinės tarybos posėdžiuose. Gimnazijos psichologė 

pristatė pedagogams gabių vaikų identifikavimo kriterijus ir gabių mokinių ugdymosi poreikių 

tyrimo rezultatus. 2020 m. rugpjūtį gimnazijoje vyko konferencija, skirta rajono mokytojams, 

kurioje analizuotas gabių vaikų ugdymas, aptartos darbo su gabiais vaikais metodinės priemonės. 

Gimnazijos darbo su gabiais vaikais tvarkos aprašo rengimo grupei pateiktos rekomendacijos dėl 

tvarkos aprašo koregavimo. Gimnazijos pedagogai įgijo darbo su gabiais mokiniais papildomų 

kompetencijų, kurias sėkmingai taiko mokinių ugdyme. Analizuoti statistiniai duomenis apie 

gimnazistų pasiekimus įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose 

konkursuose bei olimpiadose rodo, kad mokinių gabumai pastebimi ir plėtojami. COVID-19 

pandemijos ir įvesto karantino situacijoje šie ir VBE gabių mokinių rezultatai išliko stabilūs.  

Trečiasis uždavinys – mokinio individualios pažangos tęstinumo užtikrinimas panaudojant 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų duomenis. 

2019-2020 m. m. NŠA sprendimu nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo testai nebuvo 

organizuoti. Gimnazija nuosekliai vykdo mokinio individualios pažangos stebėjimą, aptaria jį su 

mokiniais ir jų tėvais, laiku teikia mokymo sunkumų turintiems mokiniams pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą. 93 devintokai 2019-2020 m.m. išklausė, o šiais mokslo metais 95 devintokai 

įsijungė į Lions Quest inicijuotą programą „Raktai į sėkmę“, kuri augina mokinio brandą, lavina 

emocines kompetencijas ir gerina socialinius įgūdžius. Su 81 III gimnazijos klasių ir 97 IV 

gimnazijos klasių mokiniais sudarytos ir sėkmingai įgyvendinti individualūs ugdymo planai, 

maksimaliai realizuoti gimnazistų poreikiai. Gimnazijos mokytojai 2020 m. rugsėjo mėn. pamokose 

vykdė diagnostinius testus ir remdamiesi jų duomenimis planavo ugdymo procesą ir kiekvieno 

mokinio individualios pažangos tęstinumą. 

Ketvirtasis uždavinys, kuris atsirado prasidėjus pandemijai, – nuotolinio ugdymo organizavimas 

COVID-19 pandemijos karantino metu. 

2020 m. kovo mėn. prasidėjusi COVID-19 pandemija ir įvestas karantinas mokykloms iškėlė 

uždavinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. 2020 m. kovo mėn. gimnazijos metodinė taryba 

mokytojams teikė metodinę pagalbą ir informaciją apie organizuojamus nuotolinius mokymus kaip 

dirbti nuotoliniu būdų. 2020 m. balandžio, gegužės ir birželio mėn. buvo stebimas, aptariamas ir 

analizuojamas mokytojų ir mokinių nuotolinio ugdymo procesas, atliekamos gimnazijos 

bendruomenės narių apklausos. Gimnazijoje parengtos nuotolinio ugdymo organizavimo gairės. 

Remiantis gautais duomenimis gimnazijoje prieita prie vieningos nuotolinio ugdymo platformos MS 

Teams, gimnazijos mokytojams organizuoti darbo su MS Teams platforma kvalifikaciniai kursai. 

2020 m. birželio mėn. visi gimnazijos mokytojai išklausę kursus, patobulino savo IT kompetencijas, 

gavo IT kompetencijų įvertinimo pažymėjimus. Pandemijos ir karantino laikotarpių nuotolinis 

mokymas buvo organizuotas ir vykdomas sklandžiai, su nedideliais ugdymo praradimais. 2019-2020 

m.m. ugdymo rezultatai nesumažėjo. 2020 m. spalį parengtas pasirengimo nuotolinio ugdymo 

akreditavimui planas, kuris padės įteisinti ir kokybiškiau organizuoti nuotolinį mokymą. 

Antrasis 2020 m. iškeltas tikslas – gimnazijos fizinės aplinkos tobulinimas. 

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

darbo vietų modernizavimą. 

2020 m., išanalizavus mokytojų poreikius, gimnazijoje įsigytos mokymo priemonės įvairių 

mokomųjų dalykų kabinetams, įsigyta vadovėlių bei skaitmeninių mokymo priemonių, sportinio 

inventoriaus sporto salei. Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį nuotolinį ugdymą, pirkta IT technikos: 

4 nešiojami kompiuteriai mokytojų darbo vietoms kabinetuose tobulinti, informacinių technologijų 

kabineto įranga atnaujinta 15 stacionariais kompiuteriais. Taip pat iš ŠMSM gauti 5 nešiojami ir 40 

planšetinių kompiuterių. Papildyta priemonėmis gimnazijos mokymo bazė leidžia padaryti mokymą 

patrauklesniu mokiniams. 

Svariausi rezultatai bei rodikliai. 

2020 metų tikslai ir uždaviniai yra iš esmės įgyvendinti, veiklos laukiami rezultatai pasiekti. Tai 

patvirtina ir 2020 metų NŠA (Nacionalinės švietimo agentūros) vykdytos apklausos, kurioje 

dalyvavo 85,3 % (iš 388) gimnazijos mokinių ir 66 % (iš 388) tėvų, duomenys. Respondentai 

patvirtina, jog gimnazijoje užtikrinama racionali ir saugi ugdymo aplinką, sąlygojanti mokymosi 

motyvaciją. Aukštas vertes gavo apklausos teiginiai:  

- Man yra svarbu mokytis – teigia 98 (96) % mokinių; 

- Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – teigia 97 % apklaustų tėvų; 



- Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – teigia 93 % apklaustų 

mokinių; 

- Mokykloje mokytojai vaikus skatina bendradarbiauti – teigia 97 % apklaustų tėvų. 

2019-2020  m.m. ugdymo pasiekimų rezultatai yra stabilūs ar gerėjantys. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo: 
 

2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

98,93 % mokinių 97,53 % mokinių 95,19 % mokinių 
 

Vidurinį išsilavinimą įgijo: 
  

2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

100 % mokinių 96,58  % mokinių 99,08 % mokinių 
 

Klasių pažangumo vidurkis: 
  

2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

8,09 balo 7,92 balai 7,87 balai 
 

Lankomumo rezultatai: 
 

2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

1 mokiniui tenka 84,22 

praleistos pamokos per metus 

1 mokiniui tenka 110,23 

praleistos pamokos per metus 

1 mokiniui tenka 108,26 

praleistos pamokos per metus 
 

Pažymiais „9“ ir „10“ mokslo metus baigė: 
 

2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

24 mokiniai 20 mokinių 19 mokinių 
 

2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo nebuvo, šių tikrinamų dalykų metiniai 

įvertinimų rezultatai stabilūs: 
 

Dalykas 2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 

Lietuvių kalba 6,88 6,88 7,17 

Matematika 6,00 5,82 5,62 
 

2020 m. VBE (valstybinių brandos egzaminų) išlaikymo rezultatai lyginant su šalies ir rajono 

rezultatais: 
 

Dalykas Šalies rezultatai Savivaldybės rezultatai Mokyklos rezultatai 

 Išlaikė 16-100 balų % Laikė Išlaikė 16-100 balų % Laikė Išlaikė 16-100 balų % 

Lietuvių kalba 90,23 242 207 88,05 95 85 89,47 

Anglų kalba 99,07 245 242 98,65 95 95 100 

Vokiečių kalba 100 2 2 100 2 2 100 

Matematika 69,4 184 110 63,53 63 50 79,36 

Informacinės 

technologijos 
93,93 35 33 94,29 12 11 91,66 

Biologija 98,53 115 109 98 34 34 100 

Chemija 97,54 21 19 90,48 10 9 90 

Fizika 95,79 34 32 96,97 16 16 100 

Istorija 99,89 121 120 99,01 35 34 97,14 

Geografija 99,43 80 76 100 37 37 100 
 

2020 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos pažangumo ir PUPP bei VBE rezultatai rodo, kad 

gimnazistai yra ugdomi kokybiškai. 
http://vydunas.lt/ 

https://www.facebook.com/Vydunieciai/ 

https://www.schoolandcollegelistings.com/LT/Silute/563978133627694/%C5%A0ilut%C4%97s-Vyd%C5%ABno-gimnazija 
 

 

http://vydunas.lt/
https://www.facebook.com/Vydunieciai/
https://www.schoolandcollegelistings.com/LT/Silute/563978133627694/%C5%A0ilut%C4%97s-Vyd%C5%ABno-gimnazija

