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KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS  

2019 M.  VEIKLOS ATASKAITA  

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

  

                   2019–2020 m. m. gimnazijoje ugdomi 277 vaikai ir  mokiniai,  praėjusiais mokslo metais 

mokėsi 236. Mokinių skaičius padidėjo reorganizavus Vidsodžio pagrindę mokyklą. Šiemet 110 

mokinių gauna nemokamą maitinimą, pernai nemokamą maitinimą gavo 77 mokiniai. 37 mokiniai,  

kurie gauna nemokamą maitinimą, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš socialiai pažeidžiamų šeimų, 2018 

m. buvo 27  mokiniai. Kasmet didėja socialinio pedagogo, psichologo konsultuojamų mokinių skaičius.  

Psichologas  2019 m. konsultacijas teikė 450 mokinių,  o 2018 m. 416 mokinių. Socialinis pedagogas 

2019 m. konsultavo 350, o 2018 m. 274  mokinius. Daugėja mokinių su elgesio problemomis. 2019 m. 

dėl elgesio problemų mokiniai  konsultuoti 220 kartų, 2018 m. 162 kartus.  

                    Bendradarbiavimas su Šaukėnų kultūros ir amatų centru, aktyviai veikiančia miestelio 

bendruomene,  stipriai prisideda prie kultūrinės situacijos gerinimo, mokinių kultūrinio ugdymo. 

Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Šaulių sąjunga, kuri skatina ir palaiko gimnazijos jaunųjų 

šaulių veiklą. Glaudūs ryšiai su Kurtuvėnų regioniniu parku, padeda ugdyti socialines, gamtamokslines 

mokinių kompetencijas. Ypač didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas tautiškumo, patriotiškumo 

ugdymui. Kasmet minimas Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio gimtadienis, 

organizuojami pilietiškumo renginiai. Palaikomas nuolatinis ryšys su Putvinskio giminės palikuonimis, 

kurie kasmet skiria 100 Eurų premiją labiausiai nusipelniusiam jaunajam šauliui.  

                  Muzikos skyriuje 2019 metais mokėsi  83 mokiniai (47 mokiniai formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo programose, 36 mokiniai neformaliojo švietimo programose). 2018 

metais mokėsi 63 mokiniai. Mokinių skaičius padidėjo, kai gimnazijoje pradėjo mokytis ir Vidsodžio 

pagrindinės mokyklos mokiniai.  2019 m. formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo 

programą baigė 6 mokiniai, o pagrindinio ugdymo  programą 1 mokinė.  Į televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ zoninį turą pateko 2 solistės ir ansamblis, o viena mokinė dalyvavo muzikiniame projekte 

„Lietuvos balsas. Vaikai“ ir pasirodė televizijos laidose.  Gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko  XIV 

tarptautinės vokalinės sakralinės muzikos festivalis-konkursas  „Skriski, giesmele...“, kuriame 

dalyvavo virš 200 dalyvių. Festivalio populiarumas nemažėjo, o dalyvių atlikimo lygis pakilo 

(vertinimo komisijos atsiliepimai). Muzikos skyriaus jaunučių choras „Spindulėlis“ dalyvavo  Lietuvos 

vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“  Klaipėdoje. Gimnazijoje veikiantis 

muzikos skyrius stipriai  prisideda prie meninio, kultūrinio mokinių ugdymo, taip pat padeda 
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integruotis į bendruomenę atvykusiems iš Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokiniams bei  socialinę 

atskirtį patiriantiems mokiniams. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

  

Strateginio tikslo: Siekti kokybiško ir veiksmingo kiekvieno mokinio ugdymo(si) 

įgyvendinimui 2019 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyta 13 priemonių. Įgyvendinant išsikeltus 

tikslus siekiant kokybiško ugdymo(si) pasiekta, kad, pakilo PUPP matematikos rezultatai (vidurkis 

2018 m.  4,3, o 2019 m. 4,75). Džiugina aštuntos klasės NMPP rezultatai. Didėja mokinių, kurių žinios 

vertinamos aukštesniu lygiu (2017 m., kai aštuntokai buvo šeštokais, matematiką aukštesniuoju lygiu 

mokėsi 0 proc., o 2019 m. 14,3 proc., gamtos mokslų rezultatai siekia respublikos vidurkį). 2 klasės 

NMPP matematikos rezultatai 72,1,  savivaldybės 69,4. 4 klasės skaitymo rezultatai 63,5,  savivaldybės 

61,5. 6 klasės rašymas įvertintas 59,5, savivaldybės 50,6. Gimnazijoje 20 proc. padidėjo mokinių 

skaičius, kurie renkasi laikyti VBE.  (2018 m. buvo 37,5 proc., o 2019 m. 57,14 proc.).  Lietuvių kalbos 

VBE vidurkis padidėjo 3,21 balo lyginant su 2018 m., o matematikos 5,6 balo lyginant su praėjusiais 

metais. 2018 m. VBE neišlaikė 3 mokiniai, 2019 m. irgi 3 abiturientai. 2019 m. vidurinio mokslo 

brandos atestatus gavo 20 abiturientų. 3 abiturientai įstojo į universitetus, valstybės finansuojamas 

vietas. 7 abiturientai įstojo į kolegijas, 6 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. 3 mokosi profesinėse 

mokyklose, 5 abiturientai Lietuvos krašto apsaugos savanoriai. Tik dvi mokinės išvyko uždarbiauti į 

užsienį. Tuo tarpu 2018 m. niekur toliau nesimokė 4 abiturientai. Nežymiai, nuo 0,1 proc. iki 0,6 proc.,  

didėja mokomųjų dalykų vidurkiai. 2019 m. mažėjo praleidžiamų pamokų skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (2018 m. buvo 36,7 pamokos, o 2019 m. 34 pamokos). Gimnazijoje reguliariai analizuojami 

ugdymo(si) rezultatai, vykdoma vidaus stebėsena, renkami duomenys, kurie analizuojami 

bendruomenėje. Valdymas grindžiamas duomenų analize, įsivertinimo rezultatais. 2019 m. žurnalas 

„Reitingai“  gimnaziją priskyrė prie mokyklų, kurių ugdymo(si) integralumo veiklos aspektas įvertintas 

labai gerai ir gerai.  

2019 m. buvo stiprinamos mokytojų kompetencijos (mokymuose dalyvavo 100 proc. mokytojų) 

susijusios su mokymosi veiksmingumu, efektyvinama pagalba mokiniams, glaudžiai bendradarbiaujant 

mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, tėvams. Siekiant mokytojų kompetencijų 

veiksmingumo buvo skiriamas didelis dėmesys metodinių grupių veiklai, numatyti konkretūs darbai, 

veiklos, kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas. Efektyvinamas mokinių asmeninės pažangos fiksavimas 

ir stebėjimas. 2019 m. 60 proc. mokytojų naudojo virtualias mokymo(si) programas: „Egzaminatorius“, 

EMA pratybos, Eduka mokomoji aplinka, E-test, KAHOOT, „Vyturio“ leidyklos virtuali biblioteka. 

Dalyvavimas Europiniuose projektuose „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ bei „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono 

partnerinėse mokyklose“ prisidėjo prie kokybiško ir veiksmingo mokinių ugdymo(si).  

Strateginio tikslo: siekti mokinių asmeninės brandos, skatinti jų saviraišką įgyvendinimui  

2019 m. buvo  suplanuotos ir įvykdytos 8 veiklos. Gruodžio mėnesio apklausos duomenimis 42 proc. 

mokinių teigia, kad labiau pasitiki savo jėgomis, dalis (23 proc.) teigia, kad išmoko išsikelti tikslus, 

atsižvelgiant į vertinimo kriterijus ir įsivertinti. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti 

renginiuose, projektinėje veikloje, olimpiadose, konkursuose, varžybose, neformaliojo švietimo 
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užsiėmimuose. 4 mokiniai tapo dalykinių olimpiadų I-III vietų laimėtojais. Gimnazijos sportininkai 

užėmė prizines vietas ne tik rajone, bet ir respublikoje.  Būrelius, muzikos skyrių, NVŠ užsiėmimus 

lanko 82 proc. gimnazijos mokinių.   

Gimnazijos bendruomenė (mokytojai, darbuotojai, tėvai) dalyvavo prevencinės programos 

„Paauglystės kryžkelės“ mokymuose, klausė psichologo paskaitų apie paauglių auklėjimo, mokymosi 

problemas, jų sprendimo būdus. 

2019 m. buvo aktyvinama klasės kuratorių veikla, siekiant geresnio kiekvieno mokinio pažinimo. 

Buvo organizuojamos mokinių savęs pažinimo valandėlės, renginiai skatinantys toleranciją, 

draugiškumą, pagarbą kitiems. Aktyviųjų susirinkimų organizavimas, lyderystės ugdymas per įvairias 

veiklas, mokinių siūlomų neformaliojo ugdymo užsiėmimų plėtotė, savanorystės iniciatyvų skatinimas.  

 

 

III SKYRIUS 

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2019 m. Pokytis  

1. Švietimo konteksto rodikliai    

 Bendras mokinių skaičius 236 277 +41 

 Iš jų:    

 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių skaičius 35 39 +4 

 pradinio ugdymo mokinių skaičius 65 83 +18 

 pagrindinio ugdymo mokinių skaičius 100 123 +23 

 vidurinio ugdymo mokinių skaičius 36 32 -4 

 

Meno skyriaus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programose 

besimokančių mokinių skaičius 

63 83 +20 

 Komplektų skaičius 14 15 +1 

 Iš jų jungtinių komplektų skaičius - - - 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai    

 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas vidurkis 100% 100% - 

 
Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygmens bent iš 

vieno dalyko, proc. 
0 0 - 

 Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius  18 18 - 

 Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą proc. nuo bendro skaičiaus 7,63% 6,50% -1,13 

 Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius  16 19 +3 

 
Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, proc. nuo bendro 

skaičiaus 
6,78% 6,86% +0,08 

 PUPP matematikos išlaikyto aukštesniuoju lygiu, proc. 0 5,26% +5,26 

 PUPP matematikos išlaikyto pagrindiniu lygiu, proc. 26,6% 21,05% -5.5 

 PUPP matematikos išlaikyto patenkinamu lygiu, proc. 43,75% 57,89% +14,14 

 PUPP matematikos išlaikyto nepatenkinamu lygiu, proc. 26,67% 15,79% -10,88 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto aukštesniuoju 

lygiu, proc. 
40,0% 5,26% -34,74 
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PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto pagrindiniu 

lygiu, proc. 
60,0% 47,37% -12,63 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto patenkinamu 

lygiu, proc. 
0 47,37% +47,37 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto nepatenkinamu 

lygiu, proc. 
0 0 0 

 
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius  

20 20 - 

 Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc. nuo bendro skaičiaus 8,47% 7,22% -1,25 

     

 
Valstybinių brandos egzaminų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 
2,20% 2,5% +0.3 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų aukštesniuoju 

lygiu, proc. 
5% 15% +10 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų pagrindiniu lygiu, 

proc. 
41,3% 45,5% +4,2 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų patenkinamu lygiu, 

proc. 
45,0% 31,0% -14 

 
Mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose, šalies, apskrities, rajono 

olimpiadose,  konkursuose, varžybose skaičius 
22 26 +4 

 
Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, rajono olimpiadose, 

konkursuose, varžybose pelniusių prizines vietas, skaičius 
11 18 +7 

3. Mokinių saviraiškos ugdymas    

 Bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo programų skaičius 12 12 0 

 
Bendrojo ugdymo neformaliajam švietimui skirtų val. skaičius per 

savaitę 
21 25 +4 

 
 Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programų skaičius 
9 9 0 

 

Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančiam pradinio ir 

pagrindinio ugdymo, neformaliajam ugdymo skirtų valandų 

skaičius per savaitę 

144 144 0 

 Rengti ir įgyvendinti tarptautiniai, šalies projektai, skaičius 6 7 +1 

 
Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) nuo visų mokinių 

skaičiaus 
58% 65% +7 

 Vykdyti gimnazijos lygmens ugdomieji projektai, skaičius 8 9 +1 

 
Gimnazijos lygmeniu projektuose dalyvavusių mokininių dalis 

(proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
95% 97% +2 

 Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 21 29 +8 

 Kultūros pasui skirtos  lėšos 325 Eur 3570 Eur +3245 

 
Kultūros pasui skirtų lėšų panaudojimas proc. nuo skirtų lėšų 

skaičiaus 
100% 100% 0 

4. Personalą apibūdinantys rodikliai    

 Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 31 32 +1 

 Iš jų:    

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 24 25 +1 
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 Pagalbos mokiniui pareigybių (etatų) skaičius 3 3 0 

 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 3.25 3.25 0 

 Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 20 18 -2 

 
Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 

50 47 
3 m. 

jaunesni 

5. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos.    

 Mokytojų, skleidusių patirtį rajone ir respublikoje, dalis (proc.) 2 4 +2 

 
Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (,,Pamokos studija“, 

,,Kolega – kolegai“) skaičius 
0 8 +8 

 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui  
4,75 5,1 +0,35 

 Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, tenkantis 

vienam vadovui 

5,2 6,75 +1,55 

    

 

 

4. Finansavimas:  

 

Lėšų šaltiniai 2018 m. 2019 m. 

Valstybės lėšos 407.80,79 Eur. 481.974,29 Eur. 

Savivaldybės lėšos 255.927,90 Eur. 350.436,84 Eur. 

Europos sąjungos lėšos 4.161,17 Eur. 6.445,84 Eur. 

Specialiosios programos 6.113,99 Eur. 7.716,03 Eur. 

Paramos lėšos 792,58 Eur. 755,42 Eur. 

 

Lyginant 2018 m. su 2019 m.  finansavimas keitėsi, nes padidėjo klasių komplektų  skaičius, 

todėl padidėjo etatų. Taip pat keitėsi mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitų darbuotojų atlyginimai.  

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti visos dienos  darželio grupė. Ikimokyklinio ugdymo 

grupė buvo mišri: dalis vaikų būdavo tik 4 val., o paskui su mokykliniais autobusais vykdavo namo, o 

dalis būdavo iki vakaro. Tačiau sparčiai didėjant vaikų skaičiui, nuo 2020 m. sausio buvo atidaryta dar 

viena darželio grupė. Dabar veikia dvi IUG, kurias lanko 29 vaikai. 

    Materialinės bazės atnaujinimas: 2019 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta  finansavimo sutartis 

tarp Kelmės rajono savivaldybės ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kurios dėka 

modernizuoti persirengimo kambariai prie sporto salės. Ministerijos lėšos 16.390 Eur, savivaldybės 

lėšos 8.200 Eur. Iš viso modernizavimo darbai kainavo 24.590 Eur. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, PROBLEMOS 

 

 Siekiant tobulinti ugdymo procesą lėšos skiriamos įsigyti priemonėms, kurios naudojamos 

vaikų patyriminiam, projektiniam ugdymui, kūrybiškumui, IKT ugdymui. 2019 m. įsigyta 

kompiuterinės technikos, cheminių reagentų bandymams atlikti, muzikos instrumentų, mikroskopas, 

siuvimo mašina, sportinis inventorius. Ypač suaktyvėjo jaunųjų šaulių veikla, aktyviai 
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bendradarbiaujama su Dr.  Juozo P. Kazicko fondu, Labdaros ir paramos fondu.  Gimnazijoje  

vykdoma fondo programa  „Jaunimas gali“ prisideda prie mokinių visapusiško ugdymo.  

Šiuo metu ruošiamas projektavimo darbų projektas, kuriuo prasidės gimnazijos pastato 

modernizavimo darbai. Numatoma modernizavimo darbus vykdyti etapais. Gimnazijos pastatui būtinai 

reikia keisti stogą, nes yra vietų, kur sunkiasi vanduo. Taip pat reikalingi pastato fasado (langai, durys) 

tvarkymo darbai. Įgyvendinant modernizavimo projektą planuojama atlikti elektros, vandentiekio, 

šilumos tiekimo bei vidaus tvarkymo darbus. 

 

 

 

Direktorė      _______________   Rima Andrulienė 
                  (Parašas)                                             (Vardas, pavardė) 

 

 


