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1. Įstaigos pristatymas: 

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

vadinimas – Sidabravo gimnazija. Gimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mo-

kyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla. Gimnazijos buveinė – Pergalės g. 13, 82251, Sidab-

ravo mstl., Sidabravo seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė, el. paštas: direkto-

rius@sidabravas.radviliskis.lm.lt. tel./fax. (8 422) 47 711, interneto svetainė http:/www.sidabravo-

gimnazija.lt/. 
 

1.2. Gimnazijos direktorius – Zenonas Gedvilas, 30 metų vadybinis darbo stažas, II vadybi-

nė kvalifikacinė kategorija. 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai Specialistai Pagalbinis personalas 

4 31 22 

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Laikotarpis 

Paslaugų gavėjai  

2016-01-01 2016-12-31 

Mokiniai 263 249 

Iš jų: specialiųjų poreikių 72 66 

lavinamosios klasės   

 

1.5. Finansavimo šaltiniai: 

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

1. Savivaldybės biudžetas 661,0 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 224,5 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (mokinio 

krepšelio lėšos ir lėšos skirtos specialiųjų poreikių mokiniams) 

434,1 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (teikiamų mokamų paslaugų lėšos) 2,4 

2. Kiti šaltiniai 4,2 

2.1. ES paramos lėšos  

2.2. Valstybės biudžeto lėšos 0,8 

2.3. Paskolos lėšos  

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)  2,9 

2.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 0,5 

 

Gimnazijai remontuoti savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė 25 tūkstančių eurų. Už skirtas lė-

šas pakeista gimnazijos antrojo aukšto koridoriaus grindų danga. Sutrešusios medinės grindys išar-

dytos, įrengta 300 kv. m. akmens masės plytelių danga.  

 

 

 

 

 



1.6. Biudžeto išlaidos. 

Išlaidų pavadinimas 

Savival-

dybės 

biudžeto 

lėšos 

(AL) 

Valstybės biu-

džeto specialio-

sios tikslinės 

dotacijos lėšos 

(MK) 

Valstybės 

biudžeto spe-

cialiosios 

tikslinės do-

tacijos lėšos 

(Dotacinės) 

Biudžetinių 

įstaigų paja-

mos (SP) Iš  

viso: 

Darbo užmokestis ir sociali-

nis draudimas  104,5 388,5 8,9  501,9 

Prekių ir paslaugų naudo-

jimas 120,0 11,2 0,0 2,4 133,6 

Mityba  1,5   0,8 2,3 

Ryšių paslaugos 0,4    0,4 

Transporto išlaikymas 8,5   0,2 8,7 

Apranga ir patalynė       

Spaudiniai  0,1 3,9   4,0 

Kitos prekės 12,2 3,9  1,4 17,5 

Komandiruotės 0,2    0,2 

Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas  26,5    26,5 

Kvalifikacijos kėlimas 0,1 1,2   1,3 

Komunalinės paslaugos 21,2    21,2 

Kitos paslaugos 49,3 2,2   51,5 

Socialinės išmokos (pašal-

pos)   25,0  25,0 

Socialinė parama pinigais    25,0  25,0 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais      

Kitos išlaidos   0,5  0,5 

Kitiems einamiesiems tiks-

lams    0,5  0,5 

Materialiojo ir nemateria-

liojo turto įsigijimo išlaidos      

Kitos mašinos ir įrenginiai      

Iš viso: 224,5 399,7 34,1 2,4 661,0 

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai. 

Gimnazijoje 2016 m. lapkričio 14–18 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės 

vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 67 pamokas, , gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą 

pamokose, mokyklos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą kabine-

tuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su Mokyk-

los, Metodinės tarybos, mokinių savivaldos nariais, klasių tėvų atstovais, Įsivertinimo grupės, Vai-

ko gerovės komisijos nariais, socialiniais partneriais, mokyklos darbuotojais, mokiniais. Analizuoti 

mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. 

Buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 mokyklos stipriųjų ir 5 tobulintinos 

sritys.  

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai 

1. Tradicijos ir ritualai (3 lygis).  

2. Tapatumo jausmas (3 lygis).  

3. Pageidaujamo elgesio skatinimas (3 lygis).  



4. Mokyklos ryšiai (4 lygis).  

5. Neformalusis švietimas ir kiti mokinių pasiekimai (3 lygis).  

6. Rūpinimasis mokiniais (3 lygis).  

7. Pagalba planuojant karjerą (3 lygis).  

8. Vadovavimo stilius (3 lygis).  

9. Personalo komplektavimas (4 lygis).  

10. Lėšų vadyba (4 lygis).  

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai 

1. Ugdymo planas (2 lygis).  

1. Mokytojo veiklos planavimas ir atskirų mokinių pažanga pamokoje (2 lygis).  

2. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas (2 lygis).  

3. Vertinimas kaip ugdymas (2 lygis).  

4. Mokyklos įsivertinimas (2 lygis).  

Vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad Radviliškio r. Sidabravo gimnazija rekomenduoja-

mus patobulinimus gali įgyvendinti pasinaudodama ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, nu-

matydama kryptingą pedagoginės bendruomenės kvalifikacijos tobulinimąsi, suplanuodama konk-

rečius laukiamus rezultatus, susijusius su mokinių pasiekimų augimu.   

Išorės audito ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Išanalizavus rezultatus, išvadas 

ir rekomendacijas mokytojų tarybos posėdyje, parengtas 2017–2019 m. gimnazijos tobulinimo pla-

nas. 

Sidabravo gimnazijos 2016 m. veiklos plane buvo numatyti tikslai: gerinti ugdymo kokybę, 

stiprinti gimnazijos narių bendravimą.  

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: tobulinti mokytojų dalykines kompetenci-

jas, reikalingas mokiniams ugdyti šiuolaikinėje visuomenėje, taikyti šiuolaikines ugdymo (-si) te-

chnologijas ir mokymo (-si) metodus, siekiant aukštesnio mokymosi lygio. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo numatyta aktyviai tobulinti kvalifikaciją ir kompetenci-

jas seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinėse grupėse, vesti atviras pamokas. Visi gimnazi-

jos pedagogai dalyvavo gimnazijoje organizuotuose seminaruose: „Šiuolaikinis požiūris į ugdymo 

kokybę pamokoje“; „Mokinių pažangą ir pasiekimus lemiantys veiksniai“; „Mobiliųjų telefonų 

naudojimas vertinant mokinių žinias matematikos pamokoje“. 2016 metais kiekvienas pedagogas 

kėlė kvalifikaciją vidutiniškai po penkias dienas.  

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

ir istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje – aktų salėje savarankiškai skaitytos Prano Mašioto kny-

gos „Knygnešių keliais“ aptarimas–inscenizavimas; integruota geografijos ir dailės pamoka „Rude-

ninio lapo spalvos ir formos“; edukacinė programa Anykščiuose „Duonelė mūsų kasdieninė“; duo-

nos gaminimo, kepimo pamoka netradicinėje aplinkoje, Beinoravos amatų centre; integruota lietu-

vių kalbos ir muzikos pamoka „Lietuvių liaudies dainų motyvai Jono Aisčio poezijoje, kada eilėraš-

tis virsta daina“; integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Knygos kelias, animacinio filmo kū-

rimas“; integruota prancūzų kalbos ir matematikos pamoka „Stačiakampis, kvadratas Kalėdinio at-

viruko draugui prancūzui gamyboje“; gamtos ir žmogaus pamoka miestelio parke „Kuo toliau į 

mišką, tuo daugiau....“; integruota prancūzų kalbos ir geografijos pamoka „Prancūzijos gyventojai. 

Paryžius“; integruota technologijų ir informacinių technologijų pamoka „Schemos (langeliais) kū-

rimas Excel programa“; netradicinės pamokos Pašilių stumbryne ir Krekenavos regiono parko lan-

kytojų centre; pamoka netradicinėje aplinkoje – Sidabravo gaisrinėje „Gaisrininkai visada pasiren-

gę“; pamoka netradicinėje aplinkoje – mokyklos bibliotekoje „Abėcėlė. Enciklopedijos ir žodynai“; 

integruota, netradicinėje aplinkoje žmogaus saugos, kūno kultūros, muzikos, dailės pamoka „Aš – 

gamtos vaikas“. 

Mokytojai sėkmingai naudoja šiuolaikines ugdymo (-si) technologijas pamokose, nes jos 

keičia ugdymo procesą, daro jį efektyvesnį. Ekonomikos, matematikos, braižybos, informacinių 

technologijų, fizikos, lietuvių kalbos, prancūzų kalbos mokomųjų dalykų pamokų medžiaga, infor-



macija apie atsiskaitymus, įvertinimai ir mokytojo pastabos pateikiami virtualioje mokymosi aplin-

koje MOODLE. 

Gimnazijos mokytojai, siekdami sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi 

sėkmę, stengiasi nustatyti kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, rengia individualias užduotis. Dėsty-

dami naują medžiagą diferencijuoja perteikiamos medžiagos apimtį. Diferencijuoja ir užduočių atli-

kimo laiką – lėtesni per tą patį laiką, lyginant su gabiais, gali atlikti mažiau užduočių, naudotis įvai-

riais pagalbiniais šaltiniais. Ugdymo procesą diferencijuoti ir individualizuoti padeda mokytojų 

naudojami informacinių technologijų pasiekimai: aktyvios pamokos, EMOS pratybos, egzaminato-

riaus internetinė sistema. Greičiausiai užduotis atlikę gabieji mokiniai talkina mokytojams ir kon-

sultuoja klasės draugus. Diferencijuojamos ir individualizuojamos ne tik užduotys ir veiklos pamo-

kose, bet ir namų darbų užduotys.  

Kiekvienas mokytojas siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti 

mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyven-

dinti aktyvaus mokymosi metodai, ne tik įgalinantys geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir plė-

tojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąly-

gomis. Mokytojų tarybos posėdyje „Aktyviųjų mokymo metodų ir būdų taikymas, keliant mokinių 

mokymosi motyvaciją“ dalintasi patirtimi, analizuotas mokymo ir mokymosi procesas, nagrinėta ir 

vertinta užduočių, metodų bei mokymosi aplinkos įtaka mokinių mokymosi rezultatams. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti trys uždaviniai: gerinti ugdymo (-si) mikroklimatą, 

plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, tobulinti tėvų informavimo sistemą. 

Gimnazijoje organizuojami renginiai, vykdomos pilietiškumo akcijos, sporto varžybos, 

konkursai, šventės, viktorinos, popietės stiprina gimnazijos narių bendravimą, draugiškumą, tole-

ranciją ir pagarbą. Tradiciniuose gimnazijos renginiuose „Rugsėjo 1-osios“ šventėje, Tarptautinės 

mokytojų dienos minėjime, Kalėdinės eglutės šventėje, „Šimtadienyje“, Kovo 11-osios minėjime, 

Patriotinės dainos festivalyje, Motinos dienos ir „Paskutinio skambučio“ šventėse, sporto šventėje 

„Olimpinė diena“, Padėkos dienoje, atestatų įteikimo šventėje dalyvauja tėvai ir mokyklos darbuo-

tojai. Tarpklasinės šaškių, smiginio, tinklinio, krepšinio varžybos ne tik ugdo mokinių sportiškumą, 

skatina konkurenciją, bet ir stiprina draugišką klasės mikroklimatą. Populiarūs renginiai tokie kaip 

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

dradarbiavimą, 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 Nepriklauso-

mybės 25-mečiui,  „Darom 2015“, kilnaus sportinio elgesio popietėje „Jie garsina mokyklos vardą“.  

Sidabravo gimnazija kaip vietos bendruomenės kultūros centro židinys. Tai įrodo organi-

zuojami renginiai vietos bendruomenei: šventė, skirta Kovo 11-ajai paminėti, Motinos dienos šven-

tė, Konferencija kunigo P. Masilionio kūrybai ir darbams įprasminti „Nėra meilės be gailestingu-

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

miestelio bendruomenei skirtas kūrybinis užsiėmimas „Advento vainikas“, išvyka į Pavartyčių ben-

druomenės centre organizuotą daugiavaikių šeimų popietę „Ištiesk gerumui ranką“ – vaikams iš 

daugiavaikių šeimų, gatvių krepšinio 3x3 turnyras Sidabravo seniūnijos prizams laimėti, draugiškos 

krepšinio 5x5 varžybos Sidabravo mokiniai – Veteranai. Radviliškio rajono Policijos komisariato ir 

Sidabravo bendruomenės sporto šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui pa-

minėti – Sidabravo gimnazijoje.  

Mokinių darbų parodų organizavimas Sidabravo gimnazijos I ir II aukšto koridoriuose, fojė, 

mokyklos bibliotekoje, Sidabravo miestelio viešojoje bibliotekoje, Radviliškio viešojoje biblioteko-

je stiprina gimnazijos, kaip kultūros skleidėjos, įvaizdį. Ugdomas mokinių kūrybiškumas, skatina-

ma saviraiška, pasitikėjimas. Gimnazijoje buvo organizuotos šios mokinių kūrybinių darbų ir pieši-

nių, sukurtų pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų metu, parodos: 1–4 kl. piešinių paroda 

„Lietuvių skaičiuočių pynė“, „Nupiešk Kalėdų senelio kojinę“ – PUG ir 1–4kl. Radviliškio rajono 

savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre Pakiršinyje.   



Pirmas antro tikslo uždavinys įgyvendintas vykdant „Olweus“ prevencinę patyčių programą 

mokykloje, į kurią įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Kas antrą savaitę vyko mokytojų ir aptar-

naujančio personalo MSG grupių susirinkimai, klasių auklėtojai kiekvieną savaitę vedė klasių va-

landėles patyčių stabdymo tema, aptarė elgesio be patyčių taisykles, kūrė nuobaudų kopėtėles, da-

lyvavo organizuotuose renginiuose, vakaronėse, akcijose, organizavo klasės tėvų susirinkimus.  

Lapkričio mėnesį mokyklos 3–8 klasių ir 1g–2g klasių mokiniai dalyvavo internetinėje „Olweus“ 

prevencinės patyčių programos anoniminėje apklausoje. Gautos ataskaitos duomenimis 11,3 proc. 

sumažėjo patyčių atvejai mokykloje. Buvo atlikti tyrimai „Mikroklimatas gimnazijoje“ ir „Mikrok-

limatas klasėje“. Tyrimo išvada – pagerėjo klasių ir gimnazijos mikroklimatas. Teigiame, kad orga-

nizuojami renginiai: veiksmo savaitė „Be patyčių“, diena „Mes prieš patyčias“, vakaronė „Suriški-

me draugystės juostą“, Panevėžio kino teatro „Garsas“ filmo „Atleisk“ žiūrėjimas ir aptarimas, 

Tarptautinės Draugo dienos minėjimas, akcijos „Padovanok draugui meduolį“, „Kalėdinis sveiki-

nimas vienišam žmogui“, „Dovana vardan draugystės“, sporto renginys mokyklos bendruomenei 

„Dovanoju Tau gerumą“, draugiškos tarpklasinės tinklinio varžybos, šaškių turnyrai, krepšinio 3×3 

varžybos, kurie skatina draugiškumą, toleranciją, pagarbą. Vyko Artūro Šiukštos, Klaipėdos savi-

valdybės bendruomenės sveikatos tarnybos nario, paskaita tėvams ir mokiniams „Internetinės paty-

čios ir internetinė priklausomybė“. 

Antrąjį uždavinį – plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais pavyko taip pat įgyvendinti. 

Pastebėtas aktyvus dalyvavimas renginiuose, šventėse, visuotiniame tėvų ir klasių susirinkimuose, 

akcijose, paskaitoje. Vyko 8 kl. ir 1g–4g klasių protų mūšis „Kartu mes Lietuva“ (tėvai buvo ko-

mandų nariai), konferencija „Nėra meilės be gailestingumo“, Advento popietė daugiavaikėms šei-

moms, „Šimtadienio“, Paskutinio skambučio, Rugsėjo 1-osios šventės, akcija „Darom“. Pradinių 

klasių, priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo tėvai aktyviai dalyvavo akcijose „Pado-

vanokim paukšteliams namus“, „Lesyklėlė“. Aktyvūs, rūpestingi tėvai skatinami padėkos raštais. 

Tėvai yra klasių valandėlių, vakaronių dalyviai, tėvų klubo nariai. 

Siekdami įgyvendinti trečiąjį uždavinį mokytojai tobulino tėvų informavimo sistemą. Meto-

dinės tarybos posėdyje „Tėvų informavimo efektyvumas“ dalintasi patirtimi kaip efektyviai infor-

muoti tėvus apie vaikų asmeninę pažangą. Atliktas tyrimas „Tėvų informavimas apie mokinių da-

romą pažangą“. Nustatyta, kad daugumą tėvų tenkina informavimo būdai apie vaikų daromą asme-

ninę pažangą. Tėvai noriai bendradarbiauja su klasės auklėtojais bei mokytojais. Dauguma tėvų da-

lyvauja susirinkimuose, organizuojamuose renginiuose, kontroliuoja savo vaikų mokymąsi namuo-

se, dažnai jungiasi prie TAMO dienyno. Informacija apie mokinių pasiekimus pateikiama ir lei-

džiamame gimnazijos laikraštyje du kartus per metus. 

 

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, mokytojo padėjėjas. 

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

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

Gimnazijos veiklą organizavau vadovaudamasis demokratiškumo, geranoriškumo, tarpusa-

vio pagarbos ir supratimo principais. Skatinau kūrybines, pilietines mokinių, mokytojų, tėvų (globė-

jų, 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 mik-

roklimatą ir ugdymosi rezultatus. 

Išorės vertinimo ataskaitoje gimnazijos strategija vertinama kaip tinkama. Gimnazijos vizi-

ja, misija, tikslai neblogai atspindi gimnazijos veiklos kryptis ir yra priimtini daugumai bendruome-

nės narių. Gimnazijos bendruomenė yra susitarusi dėl vertybių, prioritetų, tikslų ir uždavinių, ku-



riais yra grindžiama gimnazijos veikla. Daroma išvada, kad vadovavimo stilius yra vienas iš stiprių-

jų veiklos gimnazijos aspektų, nes įstaigoje kuriami bendravimu ir bendradarbiavimu grįsti santy-

kiai, sprendimų priėmimo kultūra atitinka demokratiško valdymo bruožus, o skatinamos ir palaiko-

mos iniciatyvos yra gera prielaida lyderystės plėtrai.   

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Atliekant gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimą, buvo naudojami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesioginės inter-

netinės sistemos www.iqesonline.lt instrumentai. Į įsivertinimo procesą įtraukti mokyklos ben-

druomenės nariai. Apklausti mokytojai, mokiniai, tėvai. Gauti duomenys aptarti mokytojų ir mo-

kyklos tarybos posėdyje, panaudoti planuojant mokyklos veiklą, numatant mokyklos uždavinius.  

2016 m. tirtos ir analizuotos srities „Rezultatai“ 2 temos: 1.1. „Asmenybės branda“ ir 1.2. 

„Pasiekimai ir pažanga“. Rodikliai: 1.1.1. „Asmenybės tapsmas“, 1.2.1. „Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“ ir 1.2.2.„Mokyklos pasiekimai ir pažanga“. 

Visa sritis „Rezultatai“ atitinka 3 lygį, bet galima įžvelgti tobulintinas sritis. Nustatytos 

aukščiausios ir žemiausios vertės iš šios srities.  

Aukščiausios vertės: 

 Mokiniai suvokia, kad jie yra asmenys, turintys savo vertę ar bent jau lygūs su kitais 

(100%; 3,5 vertė). 

 Bendrų gimnazijos ir klasės mokinių tėvų susirinkimų ir (ar) susitikimų su auklėtoja, mo-

kyklos soc. pedagoge metu tiek mokiniai, tiek tėvai supažindinami su vaiko ugdymo (-si) rezultatais 

(99%: 3,8 vertė). 

 Mokinio pažanga įgyjant kompetencijas gali būti nevienodai sparti, tačiau ji yra visuminė 

– nuolatinė visose mokyklinio ugdymo srityse (100%; 3,5 vertė). 

 Gimnazijoje yra veiksminga mokinių skatinimo sistema (100%; 3.8 vertė). 

 Mokykloje analizuojami nacionalinių ir tarptautinių tyrimų , ugdymo (si) pasiekimų patik-

rinimų rezultatai (100%; vertė 3,8). 

 

Žemiausios vertės:  

 Mokiniai geba valdyti savo emocijas ir apgalvotai spręsti problemas ir konfliktus (60%; 

2,6 vertė).  

 Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokslo vertę (72 %; 2,8 vertė ). 

 Mokiniai geba prisiimti atsakomybę (72%; 2,8 vertė). 

 Mokinių ugdymo (-si) pasiekimai atitinka gimnazijoje besimokančių mokinių galias 

(82%; 3 vertė). 

 Mokytojai dažnai pastebi ir įvertina mokinio  pažangą (88%; 3,3 vertė). 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė apibendrino gautus rezultatus, pasidžiaugė, kad mo-

kytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonės analizuojamais klausimais daug kur sutapo, numatė tobulinimo 

kryptis, pasiūlė rekomendacijas gimnazijos veiklos kokybei tobulinti. 

 

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

dai. 

Ugdymo įstaigos materialinė bazė ne visiškai atitinka šiuolaikinius reikalavimus: nebaigtas 

renovuoti senasis gimnazijos pastatas, prasta kabinetų grindų danga. 

Steigėjo skiriamas ugdymo aplinkos finansavimas patenkina minimalius įstaigos poreikius, 

todėl kai kuriuos remonto darbus planuojame atlikti savo jėgomis.  

 

  

 

Gimnazijos direktorius    Zenonas Gedvilas 


