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TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija. 

1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenis, skaičiaus 

pokytis per pastaruosius 3 m.): 

 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2017 469 - 62 

2016 531 - 47 

2015 578 + 59 

 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 76; 

1.2.2. Mokyklos vadovai - 4, jų kvalifikacija: mokyklos direktorius – II vadybinė kategorija, 

1 etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – III vadybinė kategorija, 2 etatai; 

      1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. 

duomenimis: 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

45 5 50 

              

            1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius 

ir pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos: 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacinės 

kategorijos 

Skaičius 

Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį, 

aukštesnįjį išsilavinimą 
50 

Turi pedagogo kvalifikaciją 49 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 
50 

Ekspertai  1 

Metodininkai  18 



Vyresnieji mokytojai 28 

Mokytojai  2 

Nesuteikta kategorija 1 
 

             1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 20,20. 

 

1.3. Gimnazija dalyvavo projektuose „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“, „Gelbėkit 

vaikus“. Taip pat įsijungėme į tarptautinį projektą eTwinning platformoje „Guess the City: a 

Cultural Trip Around Europe“ („Atspėk miestą: kultūrinė kelionė po Europą“). 

 

1.4. Klasės krepšelio (KK) lėšos ir jų panaudojimas 2017 metais: 

 

Ekonominis 

Straipsnis 

Reikmės  Gauta 

 sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota 

gruodžio 31 d. 

Eur Proc. 

 Iš viso KK lėšų 725500 713800 713800 100 

 Vienam mokiniui tenka  1395,19 1502,74   

211111 Darbo užmokestis 540000 531200 531158,52  

212111 Soc. draudimo įmokos 165900 162900 162941,48  

2211105 Ryšių paslaugos 800 700 718,02  

2211106 Transporto išlaikymas 500 500 523,46  

2211108 Spaudiniai 6000 6000 5992,39  

2211110 Kitos prekės 6800 8300 8323,66  

2211111 Komandiruotės 200 200 155,14  

2211116 Kvalifikacija 3900 3200 3230,50  

2211130 Kitos paslaugos 1400 800 756,83  

 

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas 2017 metais: 

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota 

gruodžio 31 d. 

Eur Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 176700 167200 167200 100 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 91500 92900 92900 100 

 

1.6. Gautas 2017 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba 

kitokia parama iš kitų šaltinių:  

 

Eil. Nr. Kiti šaltiniai Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška 

Kam ir kaip 

finansinė arba 

kitokia parama buvo 

panaudota 

1. Likutis 16 lėšų (parama) iš 2016 m. 

2890,64 eur 

  

763,13 – įvairios 

prekės. 

 
2. 16 lėšos VĮ Kretingos maistas 42,10 

3. 16 lėšos UAB „Euroautomatai“ 138,65 

4. 16 lėšos Stipendijų fondas: Algimantas 

Ubartas  

50 210-stipendijoms. 

5. 16 lėšos VŠĮ Telšių Futbolas 30 

6. 16 lėšos 2 % 1077,65 

 VISO 1338,40 973,13 



 Likutis 16 lėšų (parama) 2017 metų 

gale 3255,91 eur. 

  

1. 163 lėšos Lietuvos edukologijos 

universitetas 

96,20 73,45- atlyginimui 

22,75-Sodrai 

2. 163 lėšos Klaipėdos universitetas 40,71 31,08 –atlyginimui 

9,63- Sodrai 

 

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas: 

 

I prioritetas – Ugdymosi aplinka. 

Tikslas – atnaujinti gimnazijos edukacines erdves ir ugdymosi inventorių. 

Uždavinys – tvarkyti gimnazijos aplinką. 

Pasiekti rezultatai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos 

skyriaus parengė aikštelės prie pagrindinio įėjimo sutvarkymo ir aktų salės grindų remonto 

lokalines sąmatas. Gimnazijoje 6 kabinetams pakeista grindų danga, bei įsigytos naujos žaliuzės. 

Taip pat yra numatytos patalpos mokinių edukacinei ir poilsio zonai. 

Uždavinys – atnaujinti ugdymo inventorių. 

Pasiekti rezultatai: Įsigyta: vienviečiai mokykliniai stalai 117 vnt., kompiuteriai 4 vnt., 

projektoriai 3vnt., ekranai 3 vnt., mikrofonai 2vnt., mokytojų stalai 4 vnt., mokyklinės spintos 16 

vnt., spausdintuvas 1vnt. bei kitos įvairios priemonės skirtos ugdymo procesui. 

 

II prioritetas – Gimnazija – besimokanti organizacija. 

Tikslas – stiprinti mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą.  

Uždavinys – skatinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą. 

Pasiekti rezultatai: Siekiant skatinti mokinių tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimą dėl 

geresnių mokinių pasiekimų buvo atliktas NMVA tyrimas, atlikta jo analizė ir pristatymas 

gimnazijos bendruomenei. Taip pat buvo atliktas ir gimnazijos bendruomenei pristatytas patyčių ir 

smurto prevencijos programos „Olweus“ tyrimo rezultatai. Vasario mėnesį buvo organizuojami 

atskirų klasių mokinių tėvelių susirinkimai ugdymo proceso klausimais. Gimnazijoje buvo 

suorganizuota „Karjeros diena 2017“ su 22 aukštųjų mokyklų atstovais ir į šį renginį buvo 

kviečiami mokinių tėveliai. Gimnazijoje sukurta ir įgyvendinama mokinių individualios pažangos 

stebėjimo sistema, kuri stiprina mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimą su mokinių tėveliais. 

Visuotinio susirinkimo metu vyko tėvų švietimo renginys, kurio metu skaityta paskaita apie 

emocinius tėvų ir vaikų santykius bei pozityvų ugdymą. 

Tikslas – skatinti mokytojų lyderystę. 

Uždavinys – skatinti mokytojų tobulėjimą. 
Pasiekti rezultatai: Uždavinys įgyvendintas, nes daugiau negu 50 proc. mokytojų tobulino 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas gimnazijos organizuotose seminaruose bei mokymuose apie 

IKT taikymą pamokose, darbą su  specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, mokinių individualios 

pažangos stebėseną ir kt. Už papildomų pareigų ir užduočių vykdymą aktyviems, veikliems 

mokytojams, administracijai bei pagalbos mokiniui specialistams gruodžio mėnesį buvo skirtos 

priemokos. Nuolat buvo vykdoma metodinė veikla, dvi savaites mokytojai vedė atviras pamokas ir 

dalinosi savo pastebėjimais, įžvalgomis ir patirtimi su kolegomis. Vyko bendra metodinių grupių 

konferenciją apie įvairios patirties pasidalijimą ugdomojo proceso metu. Buvo gilintasi į edukacinių 

erdvių kaitos įtaką mokymui(si).  

Siekiant įsivertinti savo 2017 metų veiklos rezultatus mokytojai bei kiti darbuotojai 100 

proc. parengė ataskaitas pagal rekomenduojamą „Mokyto ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimo formą“, pristatė ir aptarė  jas metodinėse grupėse bei su 

kuruojančiu vadovu. Gimnazijos bendruomenei buvo teikiama operatyvi informacija apie pokyčius 

švietimo sistemoje.  



III prioritetas – Ugdymas ir mokymasis. 

Tikslas – Gerinti ugdymo ir mokymo(si) kokybę. 

Pasiekti rezultatai: Mokytojai ir klasių vadovai ugdė mokinių mokėjimo mokytis bei 

socialines kompetencijas per dalyko pamokas, klasės valandėles. Kiekvienas mokinys kartą per 

mėnesį įsivertina individualią pažangą (MIP), savo mokėjimo mokytis kompetenciją ir patirtį 

vykdant socialines veiklas. 

Dalis mokinių aktyviai ir atsakingai dalyvavo bendruomenės ir visuomenės gyvenime: 

Solidarumo akcija „Gelbėkim vaikus“, Etnovakaronė, „Po angelo sparnu“, Neatlygintos kraujo 

donorystės akcija, „Pyragų“ diena ir kt. 

Mokiniai su klasių vadovais po vieną kartą vyko į šalies gamtos bei kultūros paveldo 

pažintines edukacines keliones. Vyko mokinių ugdymas karjerai, mokiniai vyko į Studijų mugę, 

dalyvavo pažintiniame veiklinime tėvų darbovietėse, o taip pat dalykų mokytojai vedė pamokas 

įvairiose institucijoje. Gimnazija įgyvendina OLWEUS prevencinę patyčių programą ir du kartus 

per mėnesį klasių vadovai veda klasės valandėles smurto ir patyčių prevencijos temoms. Gimnazijai 

jau trečią kartą buvo suteiktas „Olweus“ mokyklos vardas. Patyčių prevencijos srityje glaudžiai 

bendradarbiaujama su Joniškio Saulės mokykla. Gimnazijos bendruomenės nariams yra teikiama 

reikalinga pagalba. 

Formuojant mokinių individualius gebėjimus, sudarytos palankios sąlygos mokinių 

ugdymo(si) ir saviraiškos poreikių tenkinimui. Mokiniai dalyvauja mokinių savivaldos ir jaunimo 

organizacijų veikloje. Gimnazijos atstovai dalyvavo visuose Telšių miesto bendruomenės 

valstybinių švenčių minėjimuose. Vykdant bendradarbiavimą su akademine bendruomene, 

gimnazijoje įvyko renginys, kuriame dalyvavo 22 aukštųjų mokyklų atstovai. Bendradarbiaujant su 

Klaipėdos universitetu, mokiniai vyko į KU psichologijos laboratoriją, sveikatos fakultetą bei Jūros 

technologijų fakultetą. 

 

3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai:  
 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai bei ŠMM 

švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento analizės skyriaus specialistai gimnaziją 

tikrino 7 kartus dėl VBE, įskaitų, PUPP organizavimo bei bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimo ir 

nustatė, kad visa veikla organizuojama ir vykdoma pagal atitinkančius tvarkos aprašus ir metodikas.  

 

4. Problemos:  

4.1. daugėja mokinių, kurių žinios nesiekia patenkinamo lygmens; 

4.2. gimnazijai reikalingas  kapitalinis vidaus remontas; 

4.3. trūksta naujo mokyklinio inventoriaus (suolų, kabinetų baldų); 

4.4. ištrupėjusi pagrindinio ir vidinio kiemo danga; 

4.5. sena elektros instaliacija; 

4.6. neįrengta gamtamokslinė laboratorija. 

 

 

 

 


