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TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

 Gimnazijos mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenis, skaičiaus 

pokytis per pastaruosius 3 metus): 

 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2019 444 - 32 

2018 476 + 7 

2017 469 - 62 

 

Gimnazijos darbuotojai: bendras darbuotojų skaičius – 67, vadovai – 3, gimnazijos 

direktorius – 1 etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1,5 etato (dirba 2 pavaduotojos), 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. duomenimis: 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

42 1 43 

              

            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 
43 

Turi pedagogo kvalifikaciją 42 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją 43 

Ekspertai  1 

Metodininkai  17 

Vyresnieji mokytojai 23 

Mokytojai  1 

Nesuteikta kategorija 1 

   



Gimnazija buvo apdovanota Europos Kokybės dviem kokybės ženkleliais už eTwinning 

projektų „Elements of colour: from chemistry to fine art“ bei „Influenced“ veiklas. Tai reiškia, kad 

mokinių ir gimnazijos veikla buvo pripažinta aukščiausiu europiniu lygmeniu. Šie projektai yra 

eksponuojami specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net. Taip pat 

gimnazijos įgyvendintas tarptautinis projektas eTwinning platformoje „eKalbų diena“ buvo įvertintas 

nacionaliniu kokybės ženkleliu. 

 Gimnazija laimėjo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ Inovacijų, pritaikomų kalbų ugdymo procese, vykdymą. 

 Gimnazija tapo projekto „Duok žaibą žvaigždei“ nugalėtoja.  

 Gimnazistų komanda tapo medijų meno festivalio „Įsijunk 2019“, vykusio Skuode, laureatais.  

  Taip pat gimnazija dalyvavo įvairiuose projektuose ir akcijose: „Gelbėkit vaikus“, Angelų 

savaitė, „Šypsenos epidemija“, „Nepamiršk parašiuto“, „Metų knygos rinkimai 2019“, Pyragų diena, 

„Valanda su knyga“, Europos kalbų diena, „BEACTIV - Judėk šokio ritmu 2019“, „24 valandos su 

Viešpačiu Telšių Katedroje“, „Obuolys vietoj cigaretės“, „Švediškas stalas“, Europos judumo savaitė, 

,,Ką aš žinau apie Žemaitiją“, Protų kautynės, „Bėgimas už Laisvę“, Kraujo donorystė, akcija 

„Darom“, Nacionalinis diktantas, Žemės diena, ,,Džiugas skaito!“, „Ištark, išgirsk, išsaugok“ ir kt. 

Gimnazijos mokiniai dalyvauja visuose Telšių miesto šventiniuose ir visuomeniniuose kultūriniuose 

renginiuose.  
  

Klasės krepšelio (KK) lėšos ir jų panaudojimas 2019 metais: 

 

Ekonominis 

straipsnis 

Reikmės  Gauta 

 sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota 

gruodžio 31 d. 

Eur Proc.  
Iš viso KK lėšų 714600 735700 735700 100 

 Vienam mokiniui tenka      

211111 Darbo užmokestis pinigais 679400 700500 700500  

212111 Soc. draudimo įmokos 9900 10700 10700  

2211105 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 800 705,39 705,39  

2211106 Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1300 1297,01 1297,01  

2211111 Komandiruočių išlaidos 200 218,53 218,53  

2211116 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 3500 3352,10 3352,10  

2211121 Informacinių technologijų prekės ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

2000 2813,71 2813,71  

2211130 Kitų prekių ir  paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

3100 1727,57 1727,57  

273111 Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

6900 6885,69 6885,69  

311312 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

7500 7500 7500  

 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas 2019 metais: 

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota  

gruodžio 31 d. 

Eur Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 185100 198000 197893,95 99,95 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 133400 146400 146400 100 

 

Gautas 2019 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia parama 

iš kitų šaltinių:  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.etwinning.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR017bSw32b36a0-7pJolFIo6_5uJPOrLsvyCdUfDDYZP4f5L36yCL70UZc&h=AT0AZ9xAV9SpUJEI9dhc_L8CBpHOJShHwERKvD4ML9QgBNyYcO0LDVg-WCGKUSq2PgjjUmq4IJ_I_sdxZQNuOBG_i_rFRSWtdQD-RabZQjo_H-UjcZLGTPMxg6CpPJNtN8G9TSR5OnS_JG7_n_WFfKgmIWPbgpRR


 

Eil. 

Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės 

arba kitokios 

paramos 

išraiška 

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo 

panaudota 

1. Likutis 16 lėšų (parama) iš 2018 m. 

4322,28 Eur 

 prekėms - 2531,43  

1.1. 16 lėšos UAB „Elpama“ 100 

1.2. 16 lėšos UAB „Euroautomatai“ 94 

1.3. 16 lėšos privatus asmuo 100 stipendijoms - 70 

1.4. 16 lėšos 2 % VMĮ 1250,31 

 Iš viso 1544,31 2601,43 

 Likutis 16 lėšų (parama) 2019 metų 

pabaigoje 3265,16 Eur 

  

2. 143 lėšos Nacionalinis egzaminų 

centras 

3211,44 atlyginimams ir „Sodrai“ – 

3211,44 

 

 

II. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Prioritetas - GIMNAZIJA - BESIMOKANTI  ORGANIZACIJA. 

Tikslas - ugdyti mokytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

Pasiekti rezultatai: 

Birželio 20-21 dienomis gimnazijos mokytojai dalyvavo pažintinėje edukacinėje išvykoje - 

seminare „Patyriminio ugdymo veiklų organizavimas: Alytaus Jotvingių gimnazijos ir Marcinkonių 

pagrindinės mokyklos patirtis“. 85 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvavo daugiau 

negu 3 dienas įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose. Yra atnaujinti gamtos mokslų, tiksliųjų 

mokslų, informacinių technologijų ir technologijų ilgalaikiai planai. 90 proc. mokytojų 

pravedė  atviras pamokas. Integruotos pamokos atitinka dalyko turinį ir aktualumą. Mokytojai 

dalinasi patirtimi, seminarų medžiaga. Nacionalinį diktantą 2019 m. kovo 8 d. rašė 374 I-IV 

klasių  mokiniai ir 19 gimnazijos bendruomenės narių. Rugsėjo 17 d.  gimnazijos mokytojams vyko 

konfliktinių situacijų prevencijos mokymai „Žodinė savigyna“, kurių tikslas – išmokyti veiksmingai 

apsiginti nuo įvairių žodinių puolimų bei atpažinti konfliktines situacijas. Spalio 1-ąją gimnazijos 

mokytojams vyko pirmosios pagalbos mokymai. 100 proc. mokytojų įsivertino savo veiklą, 

nusimatė  veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Mokytojai metodinėse grupėse per rudens 

atostogas pristatė savo virtualiųjų mokymosi aplinkų panaudojimo patirtį. Direktorius M. 

Sabaliauskas kartu su  psichologe I. Stoniene parengė programą ir gegužės 10 d. organizavo 

respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Olweus patyčių prevencijos programa – galimybė kurti 

saugią mokymosi aplinką mokykloje“. Joje dalyvavo svečiai iš Klaipėdos, Joniškio, Skuodo, Šilalės, 

Jurbarko, Mažeikių bei Telšių mokyklų, įgyvendinančių Olweus patyčių prevencinę programą. 

Tikslas - teikti mokinių poreikius tenkinančią pagalbą. 

Pasiekti rezultatai: 

Visiems mokiniams pagal poreikį teikiama savalaikė pagalba. Gimnazijoje už savalaikės 

pagalbos teikimą yra atsakingi dėstantys mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai. 

Gimnazijoje Vaiko gerovės komisija vykdo pagalbos teikimo stebėseną, analizuoja individualias 

mokinių situacijas, mokymosi pasiekimus, lankomumą, sudaro pagalbos teikimo planus. 2019 metais 

Vaiko gerovės komisija posėdžiavo 27 kartus. Iš jų dėl gimnazijos nelankymo – 17, dėl elgesio 



taisyklių pažeidimo, smurto patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų – 7, dėl švietimo 

pagalbos teikimo, švietimo pagalbos veiksmingumo – 3. PPP vertintų vaikų skaičius – 2. Vaiko 

gerovės komisija inicijavo tarpinstitucinius renginius bei susitikimus prevenciniais klausimais. Pagal 

OLWEUS patyčių prevencijos įgyvendinimo programą atliktas tyrimas išsiaiškinti patyčių mastą 

gimnazijoje. Po tyrimo išsiaiškinta, kad patyčias patiria tik 9,9 proc. mokinių. Visiems mokytojams 

yra parengtos rekomendacijos įvairiais patyčių prevencijos klausimais ir jos yra naudojamos 

kasdieninėje veikloje. 

Mokiniai 100 proc. užpildė savo individualios pažangos stebėsenos anketas, atliko refleksiją. 

Su klasių vadovais, dėstančiais mokytojais aptarė stipriąsias ir tobulintinas sritis. Klasių vadovai ir 

dalyko mokytojai po signalinių ir pusmečių įvertinimų analizės informavo mokinių tėvus apie dalykų 

konsultacijas gimnazijoje. Visiems nepažangiems mokiniais buvo sudarytas ir su mokinių tėvais 

suderintas „Individualus ugdymo planas spragoms šalinti“. Mokytojai veiksmingai taikė Mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką. Mokymuisi planuoti, stebėti ir koreguoti 

naudojami įvairūs vertinimo būdai – diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis, formalusis ir 

neformalusis. Informacija apie mokinių mokymąsi buvo perduota  laiku, ji buvo informatyvi, 

asmeniška ir skatinanti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Mokytojai informavo mokinius apie 

galimybę  likviduoti mokymosi spragas,  lankant  konsultacijas ar kreipiantis į Vaiko gerovės komisiją 

dėl programos palengvino. Visiems žemus pasiekimus turintiems mokiniams pagal poreikį buvo 

suteikta savalaikė pagalba ir dauguma konsultuotų mokinių pasiekė patenkinamą lygį. Vaiko gerovės 

komisija vykdė nuoseklią konsultacijų stebėseną bei analizavo konsultavimo valandų panaudojimo 

veiksmingumą. 

Gimnazijoje sudarytos palankios sąlygos ugdymui(si), saviraiškos poreikiams tenkinti. Atlikti 

poreikio tyrimas, įgyvendinimo vertinimas bei būrelių vadovų veiklos ataskaitų analizė. Gimnazistai 

bendrąsias kompetencijas ugdė(si) įvairiuose edukaciniuose renginiuose bei išvykose. Rugsėjo 17 d. 

gimnazijos dvyliktokai dalyvavo saviraiškos ir vidinės motyvacijos atskleidimo mokymuose „Mano 

gyvenimo motyvas“. Spalio 23 d. mokiniams  organizuoti saviraiškos ir vidinės motyvacijos 

atskleidimo mokymai „Mano gyvenimo motyvas“. 

 Vadovaujantis NŠA mokinių ir tėvų (globėjų) apklausa, mokiniai gimnazijoje yra skatinami 

bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems, mokytojai padeda pažinti mokinių gabumus ir pomėgius, 

gimnazija skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais. 

Spalio 20 d. į mūsų gimnaziją atvyko mobili laboratorija „Mobili klasė“. Naudodamiesi šia 

laboratorija 24 „Džiugo“ gimnazistai galėjo pasijusti tikrais mokslininkais ir atlikti įvairius 

eksperimentus. Balandžio 12 dieną ,,Džiugo“ gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų Z. Mikutienės, 

D. Kurlienės ir A. Kavalevskienės, dalyvavo respublikiniame mokykliniame praktinių kūrybinių 

veiklų konkurse ,,STEAM pavasaris“, kuris vyko Plungės ,,Saulės“ gimnazijoje. Gimnazijos 

komanda 2019 m. gegužės 17 d. dalyvavo Žemaitės gimnazijoje vykusiame Telšių rajono fizikos 

konkurse „Fizika aplink mus“ ir laimėjo III vietą. 90 proc. auklėtojų į veiklas integravo  ugdymą 

karjerai ir organizavo tam skirtas po 2 klasės valandėles per pusmetį. Daugiau negu 70 

proc.  mokytojų pravedė integruotas ugdymo karjerai pamokas, susietas su savo dėstomu dalyku. 

Suorganizuota daugiau negu 10 bendrų renginių su akademine visuomene. Stebėtose pamokose 

mokytojai daug dėmesio skyrė mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti. Kiekvienas mokytojas  bent 

vieną integruotą pamoką ar kitokią veiklą organizavo netradicinėje erdvėje. 

 

2. Prioritetas - BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS. 

 

Tikslas - skatinti tėvų įsitraukimą į gimnazijos veiklas. 



Pasiekti rezultatai: 

Gimnazija organizavo mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekdama 

individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

sistemingai ir reguliariai informuojami apie gimnazijoje organizuojamą ugdymo procesą, įvairias 

veiklas, mokinių mokymosi pasiekimus, individualią mokymosi pažangą, mokymo(si) pagalbos 

teikimą. Mokymosi pasiekimai, lankomumas, pastabos ir pagyrimai, kita informacija fiksuojama 

elektroniniame dienyne. Informacijos sklaidai naudojama elektroninis TAMO dienynas, gimnazijos 

internetinis puslapis http://www.dziugogimnazija.lt, gimnazijos „Facebook“ grupė ir puslapis bei 

kitos priemonės.  

Aptariant vaiko mokymosi rezultatus ar iškilus mokymosi, lankomumo ar elgesio 

problemoms, tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai informuoja, konsultuoja dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos administracija. Tėvai, esantys gimnazijos 

taryboje,  dalyvavo priimant svarbius gimnazijai sprendimus. 

Organizuojami įvairūs renginiai, į kuriuos buvo kviečiami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

šventinis koncertas tėvams, kraujo donorystės akcija, paramos akcija „Pyragų diena“, Mokslo ir žinių 

diena, „Atvirų durų dienos“, tinklinio varžybos, gimnazijos prezidento inauguracija, abiturientų 

išleistuvės, tėvų susitikimai su dėstančiais mokytojais. Vasario 11-14 dienomis vyko susitikimai su 

mokinių tėveliais įvairiais ugdymo proceso klausimais. Gegužės 8 ir 9 dienomis vyko II klasių 

mokinių tėvelių konsultacijos dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą ir dėl 

individualių ugdymo planų susidarymo. Rugsėjo 25 d. vyko I klasių mokinių tėvelių susirinkimai su 

klasių vadovais ir mokytojais. Spalio 23 d. vyko II-IV klasių mokinių tėvelių susirinkimai su klasių 

vadovais ir mokytojais. Gimnazijoje kovo 6-15 dienomis vyko moterų tinklinio turnyras, kuriame 

mūsų gimnazijos jungtinė komanda „Džiugietės“ laimėjo I vietą. Birželio 6 d. vyko tradicinis padėkos 

koncertas gimnazijos bendruomenės nariams. Gruodžio 20 d. organizuotas tradicinis Kalėdų rytmetys 

gimnazijos bendruomenei. 

 

3. Prioritetas – UGDYMOSI  APLINKA. 

Tikslas – atnaujinti gimnazijos edukacines erdves. 

Pasiekti rezultatai: 

14 kabinetų pakabinti nauji langų roletai. Įsigytas spartesnis interneto planas ir 4 nauji 

belaidžio tinklo maršrutizatoriai bei 3 interneto šakotuvai. Įsigyti 12 vnt. mokyklinių suolų, 1 

stacionarus ir 1 nešiojamasis kompiuteris. Atnaujintas sportinis inventorius. Dviejuose kabinetuose 

pakeista grindų danga. Atnaujintos pirmo aukšto koridoriaus sienos. 

Tikslas – saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas. 

Pasiekti rezultatai: 

Sėkmingai įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Gimnazija yra 

sertifikuota OLWEUS vardo mokykla, kur patvirtinama, kad gimnazija sėkmingai vykdo sistemingą 

patyčių prevenciją ir sprendžia patyčių atvejus. Kiekvienoje klasėje per metus buvo organizuota po 

18 klasių valandėlių įvairiomis emocinio saugumo temomis. Klasių vadovai patys pasirinko temas, 

atsižvelgę į klasės kontekstą, problemas, rekomenduojamų klasės valandėlių temas, kurios yra 

nurodytos gimnazijos ugdymo plane. Stebėtose pamokose, aptardami įgyvendintus renginius, 

mokytojai, klasių vadovai akcentavo socialinių ir emocinių kompetencijų svarbą, planavo tikslus ir 

galimybes joms pasiekti. 

Direktorius M. Sabaliauskas gimnazijos patirtį gruodžio 4 d. pristatė Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionaline švietimo agentūra organizuotame 

http://www.dziugogimnazija.lt/


renginyje „Saugios mokyklos kūrimo keliai ir atradimai“ ir dalyvavo panelinėje diskusijoje su įvairias 

specialistais. Gimnazijoje vykdyti prevenciniai renginiai bei akcijos emocinėms ir socialinėms 

kompetencijoms ugdyti: „Kraujo donorystės akcija“, bėgimas „Gelbėkit vaikus“, „Pyragų diena“; 

prevencinė jaunimo stovykla „Sniego gniūžtė“, „Atvirų durų diena“, „Tolerancijos diena“, „Šypsenų 

diena“, „AIDS diena“, „Angelų savaitė“ ir kt. Spalio 25-26 dienomis gimnazijoje vyko ,,Snaigės“ 

modelio prevencinė jaunimo stovykla, kurioje kartu su mūsų gimnazistais dalyvavo Šiaulių, Plungės, 

Luokės, Kuršėnų ir Klaipėdos mokyklų mokiniai. Gruodžio 11-12 dienomis gimnazijoje vyko 

mokinių konferencija ,,Nutieskime tiltus tarp širdžių“. Konferencijoje buvo pristatomi pranešimai, 

kurių tikslas – patyčių prevencija. Kovo mėnesį mokiniai įsitraukė į tarnybos „Vaikų linija“ paskelbtą 

„Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ“ ir vykdė įvairias veiklas. Balandžio 9 dieną Varnių 

Motiejaus Valančiaus gimnazijoje vyko mokinių konferencija „Sveikoje aplinkoje – sveikas aš“, 

kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda. Gegužės 31-ąją Pasaulinei dienai be tabako paminėti 

organizuota akcija „Obuolys vietoj cigaretės“. IIe klasės mokiniai dalyvavo sporto ir sveikatingumo 

konkurse „Sveikiausi mokine par vesa rajuona 2019 m.“ ir laimėjo II vietą. Gruodžio 9 dieną 

mokiniams vyko teoriniai ir praktiniai pirmosios pagalbos mokymai. Pasitinkant naujus mokslo 

metus rugpjūčio 29 d. suorganizuota atvirų durų diena būsimiems gimnazijos mokiniams susipažinti 

su gimnazija ir auklėtojais. 

 

III. BIBLIOTEKOS (SKAITYKLOS) VEIKLA 

 

2019 m. gimnazijos bibliotekos fondas pasipildė 80 proc. pageidaujamų vadovėlių. 

Bendradarbiaujant su MO muziejumi gauta 70 vnt. knygų parama. Pateiktos ataskaitos Telšių 

švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. 

2019 metais bibliotekoje buvo registruoti 470 vartotojai, iš jų 335 perregistruoti, 135 naujai 

registruoti. Apsilankymų skaičius gimnazijos bibliotekoje šiais metais 8342. Vartotojų skaičius 

gimnazijos bibliotekoje 4487. Išduota dokumentų į namus iš viso 5016, iš jų 4300 vadovėlių, 120 

mokymo priemonių, 596 grožinės literatūros.  

Gimnazijos bibliotekoje dirba vienas darbuotojas (0,5 etato), turintis bibliotekininkystės 

išsilavinimą. Bibliotekoje yra viena kompiuterizuota darbo vieta. Gimnazijos skaitykloje dirba vienas 

darbuotojas (1 etatas), turintis bibliotekininkystės išsilavinimą. Gimnazijos skaitykloje yra 1 

kompiuterizuota darbo vieta darbuotojui ir 8 kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams.  

Bendradarbiaujant su gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais,  įvairių 

dalykų pedagogais nuolat vyksta individualūs pokalbiai, diskusijos su mokiniais apie skaitymą bei jo 

skatinimą. Taip pat bendrauta su Telšių rajono mokyklų bibliotekininkais, mokiniais bei mokinių 

tėvais. Glaudus bendradarbiavimas vyko su Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešąja biblioteka. 

Profesinės kompetencijos tobulintos dalyvaujant seminaruose, konferencijose. Aktyviai dalyvauta 

Telšių rajono bibliotekininkų metodinio būrelio veikloje. 

Pateikta paraiška nacionaliniam projektui „Metų knygos rinkimai 2019“ ir laimėtos paauglių 

kategorijai skirtos knygos. Įgyvendinant šį projektą organizuoti knygų pristatymo renginiai bei 

aptartas grįžtamasis ryšys. Dalyvauta akcijoje „Valanda su knyga“. Prisijungta prie LMBDA 

inicijuotos akcijos „Spalis – bibliotekų mėnuo“, kurio tema „Junkimės. Svajokime. Keiskimės.“ 

Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame „Didžiojo knygų 

pristatymo konkurse 2019“ finale. Organizuotos įvairios teminės parodos. Gimnazija naudojasi 

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka.  

 

 

IV. PSICHOLOGO VEIKLA 

 

Mokiniams, pedagogams ir tėvams per 2019 metus organizuotos 278 konsultacijos. Iš jų 226 

mokiniams, 9 mokytojams, 43 tėvams. 9 mokiniai konsultuoti karjeros ugdymo klausimais. Pagal 



PPT rekomendacijas konsultuoti 3 SUP turintys mokiniai. Ištirtas 1 mokinys ir užpildyti pirminiai 

dokumentai į PPT. 5 mokiniams atliktas asmenybės tyrimas su NEO-PIR programa bei 5 mokiniams 

atliktas ASEBA tyrimas. 

Dalyvauta organizuojant OPPP tyrimą, rezultatų analizė pristatyta bendruomenei pedagogų 

tarybos posėdyje 2019-08-30 (pranešimas „Olweus prevencinės programos įgyvendinimas“). 2019-

09-10 pirmųjų klasių mokiniams organizuota įvadinė klasės valandėlė, kurioje kalbėta apie Olweus 

programos įgyvendinimą mūsų gimnazijoje. Dalyvauta organizuojant respublikinę konferenciją 

„Olweus PPP – galimybė kurti saugią mokymosi aplinką“ 2019-05-10 ir joje  skaitytas pranešimas 

„Netinkamo elgesio įtaka mokinių kognityvinei ir psichosocialinei raidai“. Padėta gimnazijos 

prezidentūrai organizuoti mokinių konferenciją „Nutieskime tiltus tarp širdžių“ (2019-12-11/12). 

Dalyvauta VGK posėdžiuose su mokiniais ir tėvais (iš viso 27). 2019 m. spalio - gruodžio 

mėn. vestas  užsiėmimų ciklas mokytojams „Praktiniai dailės terapijos ir relaksacijos užsiėmimai“ 

(20 val.). 

Vesti „Sniego gniūžtės“ būrelio užsiėmimai 2019-01-01/06-03 ir 2019-09-01/12-21. 

Organizuoti LJS „Žingsnis“ mokymai mokiniams. 2019 spalio mėnesį įkurtas „Sniego gniūžtės“ 

skyrius Telšiuose ir 2019-10-25/26 organizuota „Snaigės“ stovykla. 

Vesta 10 socialinių įgūdžių grupelės užsiėmimų IIb klasės mokiniams (vasario - kovo mėn.). 

2019 m. rugpjūčio 29 d. kartu su gimnazijos direktoriumi organizuota Atvirų durų diena mokiniams 

naujokams. 2019-12-06 organizuota išvyka į VDU konferenciją „Psichologai mokiniams apie 

mokinius -10“. Konsultuotos 2 mokinės, kurios skaitė pranešimus regioninėje mokinių konferencijoje 

„Sveikoje aplinkoje-sveikas aš“, kuri vyko Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje 

2019-04-09. Organizuotos 3 klasės valandėlės (Ia klasėje 2019-02-26; Ie klasėje 2019-10-15; IVa 

klasėje 2019-12-03) įvairiomis temomis.  

2019 m. spalio - gruodžio mėn. organizuoti „Praktiniai dailės terapijos ir relaksacijos 

užsiėmimai“ (60 val.) Telšių rajono bendruomenei. 2019 m. sausio - kovo mėn. skaitytas paskaitų 

ciklas tėvams „Kaip tėvai gali padėti savo vaikui mokytis“  projekte „Integralaus ugdymo principais 

ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo 

modelio diegimas mokyklose“ (8 val.). Dalyvauta Telšių rajono psichologų metodiniuose 

susirinkimuose ir 2019-03-19 pristatytas KET metodas „Vesk vaiką į sėkmę“. 

 

V. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA 

 

 Gimnazijos socialinis pedagogas 2019 m. organizavo 179 individualias konsultacijas 

mokiniams, vieną grupinę konsultaciją bei 14 klasės valandėlių įvairiais klausimais, susijusiais su 

socialine veikla. Konsultuoti 38 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bei 5 specialiųjų poreikių 

mokiniai. 

 Kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste buvo organizuotos šios veiklos: viktorina 

„Mitai ir faktai apie rūkymą“, akcija „Obuolys vietoj cigaretės“, akcija „Atšvaitą turi - matomas esi“ 

ir kt. 

 Namuose lankytos dvi šeimos, dalyvauta dviejuose vadybos posėdžiuose. Konsultuota ir 

teikta pagalba pamokose netinkamai besielgiantiems mokiniams (51 mokiniui). 

 6 mokiniai iš rizikos grupės šeimų aprūpinti mokyklinėmis priemonėmis. Kartu su gimnazijos 

direktoriumi 6 kartus vykdytos prevencinės akcijos dėl neleistinų daiktų nešiojimosi į gimnaziją.  

 Organizuotas OLWEUS  patyčių prevencijos tyrimas gimnazijoje. 

 

 

VI. UGDMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 

  Lietuvių 

kalba 

Matematika Anglų 

kalba 

Rusų 

kalba 

Vokiečių 

kalba 

Istorija 



2019 Iš viso laikė 98 87 96 3 - 46 

Išlaikė (%) 92,9 56,3 95,8 100 - 97,8 

Rajone (%) 94,1 73,9 96,2 100  98,4 

Respublikoje (%) 90,8 82,1 97,9 99,8  98,8 

2018 Iš viso laikė 81 86 93 - 1 41 

Išlaikė (%) 80,2 73,3 97,8 - 100 95,1 

Rajone (%) 88,7 80,2 98,1  100 93,8 

Respublikoje (%) 91,3 87,2 99,3  98,5 95,3 

2017 Iš viso laikė 111 110 111 3 3 58 

 

Išlaikė (%) 83,8 79,1 92,8 100 100 100 

Rajone (%) 88,4 90,1 96,0 100 100 100 

Respublikoje (%) 89,0 94,4 98,5 99,7 98,1 98,1 

 

  Geografija Biologija Fizika Chemija Inf. techn. 

2019 Iš viso laikė 31 43 5 2 17 

Išlaikė (%) 100 95,4 100 100 94,2 

Rajone (%) 100 96,6 100 100 93,9 

Respublikoje (%) 96,2 97,6 96,8 97,8 96,7 

2018 Iš viso laikė 39 41 9 6 13 

Išlaikė (%) 100 97,6 88,9 83,3 100 

Rajone (%) 99,2 99,2 93,6 93,1 100 

Respublikoje (%) 96,2 98,7 97,8 98,5 97,2 

2017 Iš viso laikė 29 41 11 4 10 

Išlaikė (%) 100 100 90,9 100 100 

Rajone (%) 100 98,3 95,2 100 100 

Respublikoje (%) 98,4 97,8 97,6 99,1 97,0 

 

Tolesnė mokinių veikla, baigus vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas: 

 

  Vidurinio ugdymo programą baigė 110 mokinių, iš jų 108 abiturientai gavo brandos 

atestatus, 2 mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Aukštosiose universitetinėse mokyklose Lietuvoje 

studijuoja - 17, užsienyje - 1, aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose - 32, profesinėse mokyklose 

- 12, Krašto apsaugos savanoriais tarnauja - 7, įsidarbino - 37, daro metų pertrauką – 4. 

  Pagrindinio ugdymo programą baigė 117 mokiniai ir visi įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

Tęsia mokymąsi gimnazijoje - 85 mokiniai, mokosi profesinėse mokyklose - 26 mokiniai, 4 išvyko 

mokytis į kitas mokyklas, 1 nesimoko ir 1 išvyko į užsienį. 

 

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose: 

 

M. Vilčinskas, IIIa kl.,  respublikinės anglų kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams rajono 

etape užėmė I vietą, 

E. Berenytė, IVa kl., Lietuvos mokinių 52-osios biologijos olimpiados (9-12 klasių) 

antrajame ture užėmė II vietą, 

A. Balbošiovaitė, IIIa kl., Lietuvos mokinių 52-osios biologijos olimpiados (9-12 klasių) 

antrajame ture užėmė III vietą, 

L. Veitas, IVa kl., Lietuvos mokinių 52-osios biologijos olimpiados (9-12 klasių) antrajame 

ture užėmė III vietą, 

M. Vilčinskas, IIIa kl.,  lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams (9-12 klasių) rajono etape užėmė III vietą, 

L. Veitas, IVa kl., 9-12 klasių mokinių anglų kalbos skaitovų konkurse „100 žodžių Lietuvai“ 

užėmė III vietą, 



G. Zaiceva, Ic kl., Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etape (9-11 klasių) užėmė 

I vietą, 
A. Simonenko, IIIa kl., Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etape (9-11 klasių) 

užėmė I vietą, 

V. Momgaudytė, IIe kl., Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etape (9-11 klasių) 

užėmė II vietą, 

A. Peštenytė, Ia kl., 29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados „Tauta be valstybės. 

Lietuva 1940-1990 m.“ II etape užėmė II vietą, 

V. Armonaitė, IIIa kl., 29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados „Tauta be valstybės. 

Lietuva 1940-1990 m.“ II etape užėmė III vietą, 

E. Paulauskas, IIb kl., respublikinio anglų kalbos konkurso (9, 10 klasių mokiniams) rajono 

etape užėmė II vietą, 

A. Ronkaitis, IIb kl., respublikinio anglų kalbos konkurso (9, 10 klasių mokiniams) rajono 

etape užėmė II vietą, 

E. Tenytė, Id kl., 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etape užėmė II vietą, 

A. Kairytė, Id kl., 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etape užėmė III vietą, 

A. Tamošauskas, IId kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė I vietą, 

M. Šiškauskas, IIe kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė I vietą, 

M. Bružas, IIIc kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė I vietą, 

E. Butkus, IIa kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė II vietą, 

N. Maruškevičius, IIa kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė II vietą, 

G. Urnėžiūtė, Ib kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė III vietą, 

L. Petkevičiutė, IIa kl., geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ užėmė III vietą, 

N. Petrikaitė, IVb kl., Telšių rajono I-IV klasių gimnazistų diktanto konkurse „Raštingiausias 

gimnazistas“ užėmė I vietą, 

V. Armonaitė, IIIa kl., Telšių rajono I-IV klasių gimnazistų diktanto konkurse 

„Raštingiausias gimnazistas“ užėmė II vietą, 

Ž. Ronkytė, IIa kl., Telšių rajono I-IV klasių gimnazistų diktanto konkurse „Raštingiausias 

gimnazistas“ užėmė III vietą, 

G. Eigirdaitė, IIIa kl., Telšių rajono I-IV klasių gimnazistų diktanto konkurse „Raštingiausias 

gimnazistas“ užėmė III vietą, 

gimnazijos komanda (E. Kud, Id kl., Ž. Kud, Id kl., Ž. Vilius, Id kl., G. Lapinskas, Ic kl., L. 

Norvydas, Ib kl., S. Vagdaris, Id kl., R. Jučinskas, Ib kl., M. Pocius, Ib kl., A. Malakauskas, Id kl.) 

Telšių rajono mokinių (2003 m. gimimo ir jaunesnių vaikinų) krepšinio pirmenybių varžybose užėmė 

I vietą, 
gimnazijos komanda (E. Kud, Id kl., Ž. Kud, Id kl., Ž. Vilius, Id kl., G. Lapinskas, Ic kl., L. 

Norvydas, Ib kl., S. Vagdaris, Id kl., R. Jučinskas, Ib kl., M. Pocius, Ib kl., A. Malakauskas, Id kl.) 

Lietuvos mokyklų žaidynių mokinių krepšinio zoninėse ir tarpzoninėse varžybose užėmė I vietą, 

gimnazijos komanda (E. Kud, Id kl., Ž. Kud, Id kl., Ž. Vilius, Id kl., G. Lapinskas, Ic kl., L. 

Norvydas, Ib kl., S. Vagdaris, Id kl., R. Jučinskas, Ib kl., M. Pocius, Ib kl., A. Malakauskas, Id kl.,) 

Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio vaikinų finalinėse varžybose  užėmė III vietą, 

merginų komanda (L. Gaižiunaitė, IIIa kl., S. Mikštaitė, IVa kl., U. Adomavičiūtė, IIb kl., 

G. Vargalytė, IIb kl., A. Katauskaitė, IVa kl.) Telšių rajono mokinių lengvosios atletikos rungčių 

varžybose užėmė II vietą, 

vaikinų komanda (M. Gaudiešius, IIId kl., V. Dužinskas, IVa kl., E. Mikuckas, IVd kl., D. 

Sabaliauskas, IVa kl., L. Kulikauskas, IIa kl.) Telšių rajono mokinių lengvosios atletikos rungčių 

varžybose užėmė II vietą, 

vaikinų komanda (M. Gaudiešius, IIId kl., V. Dužinskas, IVa kl., E. Mikuckas, IVd kl., D. 

Sabaliauskas, IVa kl.) Telšių rajono mokinių lengvosios atletikos estafetinio bėgimo 4×100 

varžybose užėmė II vietą. 

 



VII. KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ AR IŠORĖS AUDITO TARNYBOS ATLIKTI 

PATIKRINIMAI 

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai gimnaziją 

tikrino 5 kartus dėl valstybinių brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimų organizavimo bei bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimo ir buvo konstatuota,  kad visa 

veikla organizuojama ir vykdoma pagal atitinkančius tvarkos aprašus ir metodikas.  

 

VIII. PROBLEMOS 

 

1. Ištrupėjusi pagrindinio ir vidinio kiemo danga. 

2. Gimnazijai reikalingas  kapitalinis vidaus remontas. 

3. Būtina keisti aktų salės grindų dangą. 

4. Sena elektros instaliacija. 

5. Neįrengta gamtamokslinė laboratorija. 

 

 

 

_______________________ 

 


