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1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Radviliškio r. Sidabravo gimnazija, trumpasis pavadinimas 

– Sidabravo gimnazija. Gimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos 

priklausomybė – savivaldybės mokykla. Gimnazijos buveinė – Pergalės g. 13, 82251, Sidabravo 

mstl., Sidabravo seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė, el. paštas: 

direktorius@sidabravas.radviliskis.lm.lt. tel./fax. (8 422) 47 711, interneto svetainė 

http:/www.sidabravovm.ltech.lt/. 
 

1.2. Gimnazijos direktorius – Zenonas Gedvilas, 29 metų vadybinis darbo stažas, II vadybinė 

kvalifikacinė kategorija. 

 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai Specialistai Pagalbinis personalas 

4 30 24 

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Laikotarpis 

Paslaugų gavėjai  

2015-01-01 2015-12-31 

Mokiniai 304 264 

Iš jų: specialiųjų poreikių 78 67 

lavinamosios klasės 4 0 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai: 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt) Lėšos (tūkst. Eur.) 

1. Savivaldybės biudžetas 654,8 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 193,5 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

(mokinio krepšelio lėšos ir lėšos skirtos specialiųjų poreikių 

mokiniams) 

458,2 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų 

lėšos) 

3,1 

2. Kiti šaltiniai 3,7 

2.1. ES paramos lėšos  

2.2. Valstybės biudžeto lėšos 0,5 

2.3. Paskolos lėšos  

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)  3,2 

 

Gimnazijai remontuoti savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė 17 tūkstančių eurų. Už skirtas lėšas 

įrengta vėdinimo sistema sporto salėje ir atliktas sporto salės vidaus remontas. 

 

1.6. Biudžeto išlaidos. 



Išlaidų pavadinimas 

Savivaldy

bės 

biudžeto 

lėšos 

(AL) 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos lėšos 

(MK) 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos 

(Dotacinės) 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos (SP) 
Iš  

viso: 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas  86,2 403,8 6,5  496,5 

Prekių ir paslaugų 

naudojimas 107,3 16,3 0,9 3,1 127,6 

Mityba  3,7    3,7 

Ryšių paslaugos 0,3    0,3 

Transporto išlaikymas 7,9   0,6 8,5 

Apranga ir patalynė       

Spaudiniai  0,1 4,2   4,3 

Kitos prekės 9,8 8,3 0,9 2,5 21,5 

Komandiruotės 0,3    0,3 

Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas  19,1    19,1 

Kvalifikacijos kėlimas 0,3 1,3   1,6 

Komunalinės paslaugos 20,5    20,5 

Kitos paslaugos 45,3 2,5   47,8 

Socialinės išmokos 

(pašalpos)   27,9  27,9 

Socialinė parama pinigais    27,9  27,9 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais 3,0    3,0 

Kitos išlaidos   0,8  0,8 

Kitiems einamiesiems 

tikslams    0,8  0,8 

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos  2,0   2,0 

Kitos mašinos ir įrenginiai  2,0   2,0 

Iš viso: 193,5 422,1 36,1 3,1 654,8 

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai. 

Sidabravo gimnazijos 2015 m. veiklos programoje buvo numatyti tikslai: gerinti ugdymo 

kokybę, formuoti gimnazijos kultūrą. 

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti trys uždaviniai: tobulinti pamokos vadybą, sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, kelti vertinimo ir įsivertinimo kultūrą. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį buvo numatyta aktyviai tobulinti  kvalifikaciją ir kompetencijas 

seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinėse grupėse, vesti atviras pamokas. Daugiau dėmesio 

skirti IKT naudojimo patirčiai ugdymo procese. Informacinių technologijų naudojimas pamokoje 

keičia ugdymo procesą, daro jį efektyvesnį. Fizikos, lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, dailės, 

informacinių technologijų kabinetuose yra interaktyvios lentos. Ypač gerai skaitmeninėmis 

technologijomis aprūpinti muzikos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų kabinetai. 



Mokytojų komanda dalyvavo Švietimo informacinių technologijų centro finansuojamame projekte 

„Portalo „E. mokykla“ plėtra“ apie virtualių mokymosi aplinkų naudojimą ugdyme. Mokytojai 

mokėsi kūrybiškai dirbti su virtualia mokymosi aplinka „MOODLE 2.7“. Ekonomikos, 

matematikos, braižybos, informacinių technologijų, fizikos, lietuvių kalbos mokomųjų dalykų 

pamokų medžiaga, informacija apie atsiskaitymus, įvertinimai ir mokytojo pastabos pateikiami 

virtualioje aplinkoje. Inovatyvumo galima pasiekti ugdant mokytojo gebėjimus ir jam mokantis. 

Metodinės tarybos posėdyje „Geriausi skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdymo 

procese pavyzdžiai“ dalintasi mokytojų patirtimi, ieškota  būdų, kaip pagerinti bendruomenės narių 

komunikaciją. 

Mokytojai vedė, stebėjo, aptarinėjo atviras integruotas pamokas: lietuvių kalbos pamoka 

„Išplėstinis planas – temos žemėlapis“; integruota pilietinio ugdymo ir lietuvių kalbos pamoka 

„Vaiko paveikslas moderniojoje lietuvių prozoje ir sąsajos su globalaus švietimo problemomis“; 

netradicinė pamoka – spektaklis Justino Marcinkevičiaus poetinė drama „Mažvydas“; integruota 

pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka muziejuje „Ką kalba istorijos liudytojai“. Netradicinėje 

aplinkoje (gimnazijos stadione) integruota dailės, technologijų, kūno kultūros pamoka „Kilimas 

kitaip“; integruota dailės, technologijų pamoka „Tradicinių lietuvių liaudies amatų pažinimas“ 

(Radviliškio r. Pakiršinio dvaro amatų centre); integruota kūno kultūros, gamtos, anglų kalbos, 

lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Rudens spalvos“ (Miškių miške); integruota lietuvių ir anglų 

kalbos pamoka „Laiškas. Stilius ir kiti reikalavimai“; integruota fizikos, kūno kultūros pamoka 

„Greičio apskaičiavimas“ (gimnazijos stadione). 

Ugdymo proceso metu mokytojai sistemingai stebėjo ir fiksavo mokinio pasiekimų lygį ir 

padarytą pažangą: baigus temą ar jos dalį mokiniai atliko apibendrinamąsias užduotis, kontrolinius 

darbus. Šių darbų rezultatus mokytojai aptaria klasėje, reikalui esant – su klasių vadovais. 

Metodinių grupių pasitarimuose mokytojai tarėsi dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo. 

Rezultatų analizės pagrindu priimti veiksmingi sprendimai padėjo gerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus. 

Gimnazijoje, teikiant mokiniams pagalbą, organizuotos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos 

pagal sudarytą tvarkaraštį, kuriame buvo numatytas dalykas, mokytojas, konsultacijos vieta ir 

laikas. Ilgalaikės konsultacijos, skirtos suteikti pagalbą mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba 

aukščiausi, organizuotos nuolat. Trumpalaikės konsultacijos skirtos pagal mokinių poreikį, susitarus 

su dalyko mokytoju, suderinus laiką ir vietą. Vaiko gerovės komisijoje nuolat aptariamas ir 

užtikrinamas švietimo pagalbos prieinamumas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Jiems 

pagalba buvo suteikta  specialiųjų pratybų metu, kurias vedė pagalbos mokiniui specialistai. 

Gimnazija, įgyvendindama antrąjį uždavinį, siekė sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę, naudojosi Nacionalinio egzaminų centro parengtais standartizuotais testais. Šie 

testai padėjo įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, padėjo išsiaiškinti konkrečius 

mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui laiku suteikus tinkamą pagalbą. 

Aiškios vertinimo instrukcijos padėjo užtikrinti vienodą visų mokinių darbų vertinimą, užtikrino 

mokytojams ir mokiniams geresnės kokybės grįžtamąjį ryšį, leido įvertinti mokinių pasiekimus, 

lyginant juos su kitų šalies mokinių pasiekimais. 

2015 m. vidurinio ugdymo programą baigė 23 mokiniai. Visi abiturientai įgijo vidurinį 

išsilavinimą. Pasirinktuosius egzaminus (matematiką, istoriją, biologiją, informacines 

technologijas) išlaikė visi šiuos egzaminus laikę abiturientai. 4 g. klasės mokinė Samanta Tumpytė 

lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė puikiai – įvertinta 99 balais. 

Įgyvendinant trečiąjį pirmojo tikslo uždavinį  mokytojai siekė kelti vertinimo ir įsivertinimo 

kultūrą, nes vertinimas – neatsiejama ugdymo proceso dalis. Atliktas tyrimas „Mokinių vertinimas 

ir įsivertinimas“, nustatyta, kad labai svarbu įtraukti mokinius į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo 

veiklą. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal pateiktus kriterijus, jie geriau supranta gero 

darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus. Mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklas, atlikčių stiprybes 

bei tobulintinas sritis. Mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas sudaro prielaidas 



puoselėti vertinimo kultūrą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne matavimui ir įsivertinimui, bet 

mokymuisi ir įsivertinimui. Tokios kultūros puoselėjimas padėjo mokiniams prisiimti atsakomybę 

už savo mokymąsi. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti trys uždaviniai: kurti gimnazijos etosą, stiprinti 

gimnazijos, kaip vietos bendruomenės kultūros centro, įvaizdį, kurti saugią ir jaukią gimnazijos 

aplinką. 

Įgyvendinant antrojo tikslo pirmąjį uždavinį, Sidabravo vidurinei mokyklai tapus Sidabravo 

gimnazija, gimnazijos bendruomenei pasiūlius, buvo sukurtas naujas logotipas, vėliava, atitinkantys 

pasikeitusį pavadinimą. Mokinių tarybos iniciatyva buvo atnaujintas gimnazijos internetinis 

puslapis. Taip pat atsižvelgiant į tėvų siūlymą dėl uniformos įvedimo atlikta mokinių ir tėvų 

apklausa, kurios rezultatai nulėmė sprendimo priėmimą ir įgyvendinimą. Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. 

I-IV gimnazinių klasių ir 8 klasės mokiniai gimnazijoje dėvi uniformą. 

Gimnazijoje organizuojami renginiai, vykdomos įvairios pilietiškumo akcijos, sporto varžybos, 

konkursai, šventės, viktorinos, popietės stiprina mokinių, tėvų, mokytojų bendruomeniškumo 

jausmą. Tradiciniais gimnazijos renginiais tapę „Rugsėjo 1-osios“ šventė, Tarptautinės mokytojų 

dienos minėjimas, Kalėdinės eglutės šventė, „Šimtadienis“, Kovo 11-ajai skirta šventė, Motinos 

dienos ir „Paskutinio skambučio“ šventės, sporto šventė Olimpinė diena „Judėjimas – sveikatos 

labui“, Padėkos diena, įtraukė tėvus ir mokyklos darbuotojus. Tarpklasinės šaškių, smiginio, 

tinklinio, krepšinio varžybos ne tik ugdo mokinių sportiškumą, skatina konkurenciją, bet ir 

sustiprina klasės draugišką mikroklimato atmosferą. Populiarūs renginiai tokie, kaip „Naktis 

mokykloje“, Tolerancijos diena, savaitė „Be patyčių“ skatina mokinių bendravimą ir 

bendradarbiavimą, pagalbą vienų kitiems, ugdo pagarbą, bendražmogiškąsias vertybes. Savo 

nuostatas, pasididžiavimą gimnazija, bendruomeniškumo jausmą gimnazijos mokiniai ir mokytojai 

išreiškia pilietinėse akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Mes linkime vieni kitiems sveikatos“, 

„Gėlė – vietoj cigaretės“, „Padovanok draugui meduolį“, „Lietuvai ir man“ skirtoje Lietuvos 

Nepriklausomybės 25-mečiui, kilnaus sportinio elgesio popietėje „Jie garsina mokyklos vardą“. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, – gimnazija kaip vietos bendruomenės kultūros centro židinys – 

organizuoti renginiai vietos bendruomenei: šventė, skirta Kovo 11– ajai paminėti, Motinos dienos 

šventė, Konferencija kunigo P. Masilionio kūrybai ir darbams įprasminti: „Nėra meilės be 

gailestingumo“, akcija „Darom“. Mokytojų iniciatyva buvo suorganizuotas  gimnazijos ir Sidabravo 

miestelio bendruomenės kūrybinis užsiėmimas „Advento vainikas“. Bendradarbiaujant su 

Sidabravo seniūnija buvo organizuoti bendri renginiai: Sidabravo seniūnijos daugiavaikėms 

šeimoms  skirta popietė „Advento vainikas“, išvyka į Pavartyčių bendruomenės centre organizuotą 

daugiavaikių šeimų popietę „Ištiesk gerumui ranką“. 

Mokinių ir jų mokytojų darbų parodų organizavimas  gimnazijos I ir II aukšto koridoriuose, 

fojė,  bibliotekoje, Sidabravo miestelio viešojoje bibliotekoje, Radviliškio viešojoje bibliotekoje, 

Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje  stiprino gimnazijos, kaip kultūros skleidėjos, įvaizdį. 

Buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas, skatinama saviraiška, pasitikėjimas. 

Trečiajam uždaviniui įgyvendinti rugsėjo mėn. pradėta vykdyti „Olweus“ patyčių prevencinė 

programa. Programą Lietuvoje koordinuoja ir įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras. Šios programos tikslas – mokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti 

patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. 

Kuriant saugią, jaukią gimnazijos aplinką, atlikti visi svarbiausi darbai, kurie buvo numatyti 

veiklos programoje. 

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos. 

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio bei 

neformaliojo švietimo programos. Gimnazijoje vykdoma pedagoginė pagalba. Ją teikia socialinis 

pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, du mokytojo padėjėjai. 

Gimnazijoje teikiamos šios mokamos paslaugos: transporto nuoma, patalpų nuoma. 



 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

Gimnazijos veiklą organizavau vadovaudamasis demokratiškumo, geranoriškumo, tarpusavio 

pagarbos ir supratimo principais. Skatinau kūrybines, pilietines mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) iniciatyvas, sudarydamas sąlygas joms įgyvendinti.  

Daug dėmesio skyriau, kad turimas lėšas būtų galima tikslingai panaudoti. Mano iniciatyva 

diegiamos naujos informacinės technologijos, padedančios efektyvinti mokyklos veiklą ir personalo 

valdymą. Jos suteikė naujų administracijos ir mokytojų bendravimo ir darbo būdų. Nuolat gerėjanti 

ugdymosi aplinka dar labiau sustiprino gimnazijos bendruomenės ryšius, pagerino gimnazijos 

mikroklimatą ir ugdymosi rezultatus. 

Inicijavau kūrybinių darbo grupių, padedančių veiksmingai spręsti ugdymo proceso, kultūros 

puoselėjimo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, socializacijos programų rengimo, 

pagalbos mokiniams sudarymą. Pasirašytos sutartys su įvairiais socialiniais partneriais.  

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą organizuoja sudaryta įsivertinimo grupė. 2015 m. 

giluminiam vertinimui buvo pasirinkta 1 sritis – Mokyklos kultūra. 

Po anketinės mokinių apklausos bei atlikus kai kurių dokumentų analizę, buvo parengtos 

išvados. Dauguma šios temos rodiklių ir pagalbinių rodiklių buvo įvertinta 4 (pavyzdžiui: vertybės, 

elgesio normos, principai, tapatumo jausmas, asmenybės raidos lūkesčiai, mokyklos ryšiai). 

Audito išvadose teigiama, kad beveik visi bendruomenės nariai (92,6 proc.) žino gimnazijoje 

priimtas normas bei taisykles, kurios yra aiškios, suprantamos ir jų laikomąsi. 90 proc. 

bendruomenės narių susipažinę su gimnazijos vizija, misija ir vertybėmis bei jaučia atsakomybę už 

jos įgyvendinimą. Mokiniai (91 proc.) moka kritiškai vertinti savo poelgius, geba prisiimti 

atsakomybę. 96 proc. tėvų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko elgesį gimnazijoje. 

Mokiniai (95 proc.), tėvai (96 proc.) pasitiki savo mokytojais. Tyrimo duomenys parodė, jog 

kasdienėje veikloje  pasitaiko nepagarbos, nesusikalbėjimo atvejų (22 proc.). 

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai. 

Ugdymo įstaigos materialinė bazė ne visiškai atitinka šiuolaikinius reikalavimus: nebaigtas 

renovuoti senasis gimnazijos pastatas, prasta kabinetų ir antrojo aukšto koridoriaus grindų danga. 

Steigėjo skiriamas ugdymo aplinkos finansavimas patenkina minimalius įstaigos poreikius, 

todėl kai kuriuos remonto darbus planuojame atlikti savo jėgomis.  

 

 

  

 

 

Gimnazijos direktorius    Zenonas Gedvilas 

 


