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   Informacija apie įstaigą 

                   2022–2023 m. m. gimnazijoje ugdomi 263 vaikai ir  mokiniai,  praėjusiais mokslo metais 

mokėsi 260. Mokinių skaičius nežymiai padidėjo, įtakos turėjo tai, kad atvyko 4 mokiniai iš Kelmės, 

3 mokiniai iš Užvenčio. Mokinių skaičius jau 5 metai, kai išlieka daugmaž stabilus. Šiemet 97 

mokiniai gauna nemokamą maitinimą, pernai nemokamą maitinimą gavo 86 mokiniai. 32 mokiniai,  

kurie gauna nemokamą maitinimą, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš socialiai pažeidžiamų šeimų, 2021 

m. buvo 40  mokinių. Praėjusiais metais daug dėmesio buvo skirta mokinių savijautai, patyčių 

prevencijai, individualioms konsultacijoms. Daugėja mokinių, kuriems reikalinga Mokytojo padėjėjo 

pagalba, šiemet tokių mokinių yra 16, pagalba teikiama 9. Logopedines pratybas lanko 58 mokiniai. 

Socialinis pedagogas 2021 m.  konsultavo 400 kartų,  panašus skaičius kaip ir 2021 metais. 

Psichologas  2022 m. psichologinę pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir kitiems 

gimnazijos darbuotojams suteikė 516 kartų, o 2021 m. tai atliko 632 kartus. Per 2022 m buvo 

pravestos 330 psichologinės pratybos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir 186 

individualios konsultacijos. 

                    Ikimokykliniame ugdyme 2022 m. dalyvavo 34 vaikai. 16 vaikų lankė visos dienos 

darželio grupę ir 18 vaikų ikimokykliniame ugdyme dalyvavo 4 val. per dieną. 2021 m. 

ikimokykliniame ugdyme ugdėsi  taip pat 34 vaikai. 

  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, miestelio bendruomene pamažu vėl 

atsinaujina.  Glaudžiai bendradarbiaujama su Kultūros ir amatų centru, ypač organizuojant kultūrinius 

renginius. Masiniai renginiai: maratonai, valstybinių švenčių minėjimai organizuojami kartu su 

Šaukėnų miestelio bendruomene. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su dr. Kazicko labdaros ir 

paramos fondu, Šaulių sąjunga, Putvinskio giminės atstovais, kurie kasmet skiria po 2 pinigines 

premijas geriausiai besimokančiam mokiniui bei aktyviausiam šauliui.  

         Muzikos skyriuje 2022 metais mokėsi 79 mokiniai (38 mokiniai formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo programose, 41 mokinys  neformaliojo švietimo programose). 2021 

metais mokėsi 80 mokinių. 2022 m. formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo 



programą baigė 3 mokiniai, o pagrindinio ugdymo programą 6 mokiniai. Muzikos skyriaus mokiniai 

aktyviai dalyvauja rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose:  paramos Ukrainai koncerte 

Šaukėnų kultūros ir amatų centre, koncerte,  skirtame Europos dienai paminėti, Kelmės kultūros 

centre, koncerte Kelmės Meno šventėje. Vyko baigiamasis Muzikos skyriaus koncertas, skirtas Vaikų 

gynimo dienai. Dalyvauta Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje (jaunučių choras). Suorganizuotas 

koncertas, skirtas Tėvo dienai, Šaukėnų kultūros ir amatų centre, taip pat vyko  koncertas Erasmus+ 

projekto dalyviams. Koncertuota  Kalėdinės mugės metu Šaukėnų kultūros ir amatų centre, surengtas 

šventinis šv.Kūčių koncertas Šaukėnų bažnyčioje  

2022 metų Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ 

rajoninio etapo laureatais tapo: 2 solistai ir   kvartetas „Sol-mi-re-do. Zoninio etapo laureatais tapo ir 

2022 balandžio 10 dieną pasirodė LRT televizijoje solistė ir  kvartetas „Sol-mi-re-do“. Gimnazijoje 

veikiantis muzikos skyrius stipriai prisideda prie meninio, kultūrinio mokinių ugdymo, taip pat 

padeda integruotis į bendruomenę socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams. 

 Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai 

bei rodikliai 

 Strateginio tikslo: Kryptingai bendradarbiaujant gerinti mokymo ir mokymosi kokybę. 

įgyvendinimui 2022 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti 2 tikslai, 6 uždaviniai ir 23  

priemonės. Įgyvendinant išsikeltą tikslą Kryptingai bendradarbiaujant gerinti mokymo ir 

mokymosi kokybę pasiekta, kad, visų  VBE įvertinimų vidurkis yra 41,35, o buvo 44,53, 

savivaldybės 41,37, o šalies 43,73. Tai rodo, kad gimnazijos rezultatai tokie pat kaip ir savivaldybės,  

dar trūksta iki šalies vidurkio.  2022 m. viena abiturientė negavo brandos atestato, nes išvyko į užsienį 

ir negrįžo į egzaminus, dėl asmeninių, šeimyninių priežasčių.  Galime džiaugtis Biologijos VBE 

rezultatais, vidutinis egzamino įvertinimas gimnazijoje yra 64,4, savivaldybėje 44,8, šalyje 43,8. 

Chemijos išlaikymo vidurkis gimnazijoje yra  81,5, savivaldybėje 59,4, šalyje 51,1. Žurnalas „ 

Reitingai“ priskyrė  prie 50 gimnazijų  geriausiai išmokančių biologijos, 14 vieta., pernai buvo 29 

vieta. IT VBE irgi džiugina, nes išlaikymo vidurkis 26,9, savivaldybėje 24,7, šalyje 34,3. Anglų klb 

53,8, tai yra daugiau negu savivaldybės ir trūksta iki šalies. Anglų kalbos VBE rezultatai kasmet vis 

gerėja. Istorijos 29,0, lietuvių kalbos 44,1 VBE rezultatai yra žemesni negu savivaldybės ir šalies. 

Bandant gerinti šių mokomųjų dalykų rezultatus nuolat ieškoma būdų, galimybių tai padaryti. 

Labiausiai sunerimti verčia  matematikos VBE rezultatai,  jų vidurkis tik 14,1, rajono 18,3, o šalies 

20,0. Taikomos įvairios priemonės rezultatams gerinti: konsultacijos, mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas,  papildomos valandos, nuolatinis darbas su tėvais, inovatyvių mokymo būdų taikymas. 

 2022 m. vidurinio mokslo brandos atestatus gavo 25 abiturientai (viena mokinė neatvyko į 

egzaminus). 14 abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas (universitetus, kolegijas). 5 pasirinko 

profesines studijas,  1 abiturientas Lietuvos krašto apsaugos savanoris. 2 mokiniai išvyko uždarbiauti 

į užsienį, 3 pradėjo dirbti Lietuvoje. 

PUPP 2022 m. laikė 11 mokinių. Lietuvių kalbos surinktų taškų vidurkis yra 68,17, o pernai 

buvo 67,8. Džiugina, kad rezultatas nežymiai gerėja. Matematikos rezultatai yra prastesni. Surinktų 

taškų vidurkis gimnazijoje yra 46,2, taipogi yra geresnis  pernykštį. Daug dėmesio skiriama 

matematikos rezultatams gerinti: mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją, skiriama papildomai valandų 

iš Ugdymo plano, dalyvaujama projektuose, konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su kolegomis.  

Šiemet savivaldybė pageidaujantiesiems perka privačias konsultacijas. Ieškoma būdų ir galimybių 

mokinių pasiekimams gerinti. 

NMPP 2022m. dalyvavo 19 ketvirtokų, 18 šeštokų  ir 17 aštuntokų. NMPP vyko nuotoliniu 

būdu. 4 klasės matematikos surinktų taškų vidurkis (53,7) , tai yra mažiau negu savivaldybės (59,4) 



ir šalies (63,3). Skaitymo (52,4), o tai irgi mažiau už savivaldybės (54,9) ir šalies ( 54,6) Geriau sekėsi 

pasaulio pažinimas,  gimnazijos rezultatas (65,0) yra daugiau už savivaldybės ( 63,7) ir šalies (61,9). 

Įtakos tam turėjo patyriminių veiklų organizavimas, pamokos netradicinėse aplinkose. 6 klasės 

matematikos ir skaitymo NMPP rezultatai nedžiugina, nes yra mažesni, negu savivaldybės:  (-2,6) 

matematika, (-1,9) skaitymo,  ar šalies (-7,9) matematika, (-5,7) skaitymas. 8 klasės NMPP gamtos 

mokslai,  skaitymas ir socialiniai mokslai lenkia savivaldybės rezultatus ( +8,3), (+5,4),  (+8,7) ir 

šalies ( +7,9),  ( +6,2), ( +5,7). Vienintelės matematikos rezultatai atsilieka nuo savivaldybės (-3,2) ir 

( -7,2) šalies. Rezultatai nuolat aptariami,  analizuojamos klaidos, skiriamos konsultacijos, 

papildomos valandos. Rezultatai patenkinami, juos mokytojai analizuoja, ieško efektyvesnių 

mokymo(si) būdų. 

 2022 metais 6,42% proc. mokinių mokėsi aukštesniuoju lygiu, buvo 4,9%. 

 Gimnazijoje reguliariai analizuojami ugdymo(si) rezultatai, vykdoma vidaus stebėsena, 

renkami duomenys, kurie analizuojami bendruomenėje. Valdymas grindžiamas duomenų analize, 

įsivertinimo rezultatais.  

Didelis dėmesys 2022 m., jau antri metai,  buvo skiriamas patyriminiam ugdymui. Juo buvo 

siekiama patrauklesnio ir įdomesnio mokymo(si), gerėjančių mokymosi rezultatų. Suorganizuota 12 

patyriminio ugdymo veiklų, juose dalyvavo 93 proc. 1- 8, I- II klasių mokinių. Taip pat daug dėmesio 

buvo skiriama asmeninei mokinio pažangai (stebėjimui, fiksavimui, analizavimui), reflektavimo 

praktikai, naujų  mokymo (si) metodų išbandymui. 

2022 m. buvo skirti susipažinti su UTA, pasiruošti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, 

dalyvauti mokymuose pagal dėstomą dalyką, kompetencijų išsiaiškinimą metodinėse grupėse. 

Pasiruošimas dirbti pagal UTA tęsiamas ir 2023 m.  Siekiant mokytojų kompetencijų veiksmingumo 

buvo skiriamas didelis dėmesys virtualių mokymosi aplinkų naudojimui, skaitmeninio turinio 

kūrimui, inovatyvių ugdymo(si) būdų taikymui. 2022 m. 100 proc. mokytojų naudojo virtualias 

mokymo(si) programas: „Egzaminatorius“, EMA pratybos, Eduka mokomoji aplinka, E-test, 

KAHOOT, „Vyturio“ leidyklos virtuali biblioteka. 2022 m. baigtas įgyvendinti  tarptautinis 

Erasmus+  projektas. 

Strateginio tikslo: Aktyvios, partneryste ir lyderyste grįstos, gimnazijos bendruomenės 

formavimas įgyvendinimui  2022 m. buvo numatytas 1 tikslas, 2 uždaviniai ir 8 veiklos. 

Įgyvendinant tikslą Kurti saugią ir palankią emocinę aplinką, stiprinančią susitarimų kultūrą 

gimnazijoje buvo siekiama kurti palankią emocinę mokyklos aplinką, stiprinti mokyklos 

bendruomenę. Didelis dėmesys buvo skiriamas plėtoti ir stiprinti ryšius su partneriais. Buvo 

organizuojamos veiklos ir netradicinės pamokos Šaukėnų Kultūros ir amatų centre. Dr. Kazicko 

paramos  fondas „Jaunimas gali“ suorganizavo 10 veiklų, buriančių bendruomenę, apmokėjo poilsį 

vasaros stovykloje 4 mokiniams. Programa labiausiai orientuota į  socialinę atskirtį patiriančius 

jaunuolius, organizuojamos pastiprinančios veiklos, renginiai, išvykos. 

 2022 m.  toliau plėtojama jaunųjų šaulių veikla gimnazijoje. Būrį  sudaro 25 jaunieji šauliai 

(mokiniai) ir 2 pilnamečiai šauliai baigę mokyklą, 2021 m. buvo 27 šauliai. Veikla vykdoma aktyviai, 

organizuojami patriotiniai renginiai, rikiuotės, vėliavos pagerbimo ceremonijos visai miestelio 

bendruomenei. Per metus įvyko 5 pratybos miškuose, 1 kovinis šaudymas,  7 žygiai, bei 4 konkursai, 

kuriuose laimėjome pirmąsias, antrąsias ir trečiąsias vietas. Sudalyvauta 2 bėgimo maratonuose. 

Jaunieji šauliai noriai dalyvauja labdaros renginiuose, įvairiose akcijoje ir talkose.  

 2022 metais visi (100 proc.) gimnazijos 1-12 klasių mokiniai dalyvavo nuosekliose 

ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose: 1-4 klasės 



„Antras žingsnis“, 5-8 klasės „LIONS QUES“ programos „Paauglystės kryžkelėse“, I-IV klasės 

savižudybių prevencijos programose.  

 Jau 16 kartą buvo organizuotas tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Skriski, 

giesmele...“, kuriame dalyvavo 37 atlikėjai, kolektyvai iš visos Lietuvos ir užsienio.  

Baigtas įgyvendinti tarptautinis  „ Erasmus+“ projektas „ Our Milieu Through Our Camera“, 

kurio metu buvo aplankytos Turkija, Makedonija, Rumunija, priimtos svečių delegacijos. 

Įgyvendintas projektas „Laisvalaikio erdvių vaikams ir jaunimui kūrimas Šaukėnų Vlado 

Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje“ : pastatytas Kupolas, įrengtos žaidimų aikštelės IUG vaikams, 

pastatyti lauko treniruokliai, lauko žaidimų stalai gimnazijos bendruomenei. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti renginiuose, kalendorinių švenčių  

minėjimuose, projektinėje veikloje, olimpiadose, konkursuose, varžybose, neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose.   

Rezultatų lyginamoji analizė 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

 m. 

Pokytis 

1. Švietimo konteksto rodikliai     

 Bendras mokinių skaičius 272 260 263 +3 

 Iš jų:     

 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių 

skaičius 
42 46 50 

+4 

 pradinio ugdymo mokinių skaičius 80 65 64 -1 

 pagrindinio ugdymo mokinių skaičius 103 111 123 +12 

 vidurinio ugdymo mokinių skaičius 43 38 26 -12 

 

Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo 

ugdymo programose besimokančių mokinių skaičius 

75 80 79 

 

-1 

 Komplektų skaičius 15 15 15 - 

 Iš jų jungtinių komplektų skaičius - - - - 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai     

 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas vidurkis 100% 100% 99,08% 0,92% 

 
Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų 

lygmens bent iš vieno dalyko, proc. 
0 0 0,92 

0,92 

 Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius  18 25 19 -6 

 
Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą proc. nuo 

bendro skaičiaus 
6,62% 9,67% 7,22% 

-2,45% 

 Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius  30 16 11 -5 

 
Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, proc. nuo 

bendro skaičiaus 
11,03% 6,18% 4,18% 

-2% 

 

 
PUPP matematikos išlaikyto aukštesniuoju lygiu, 

proc. 
0 12,5% 0 

-12,5% 

 PUPP matematikos išlaikyto pagrindiniu lygiu, proc. 0 31,25% 36,4% +5,15% 

 
PUPP matematikos išlaikyto patenkinamu lygiu, 

proc. 
0 6,26% 36,4% 

+30,15% 



 
PUPP matematikos išlaikyto nepatenkinamu lygiu, 

proc. 
0 50,0% 27,3% 

-22,7% 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

aukštesniuoju lygiu, proc. 
0 12,5% 36,4% 

+23,9% 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

pagrindiniu lygiu, proc. 
0 50,0% 45,5% 

-4,5% 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

patenkinamu lygiu, proc. 
0 37,5% 18,2% 

-19,3% 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

nepatenkinamu lygiu, proc. 
0 0 0 

- 

 Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius  15 15 25 +10 

 
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc. nuo 

bendro skaičiaus 
5,51% 5,8% 9,51% 

+3,7% 

 
Valstybinių brandos egzaminų, tenkančių vienam 

mokiniui, skaičius 
2,9% 2,4% 2,8% 

+0,4% 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

aukštesniuoju lygiu, proc. 
11,63% 2,8% 8,6% 

+5,8% 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

pagrindiniu lygiu, proc. 
53,49% 58,3% 41,43% 

+16,87% 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

patenkinamu lygiu, proc. 
23,25% 38,9% 35,7% 

-3,26% 

 

Mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose, šalies, 

apskrities, rajono olimpiadose,  konkursuose, 

varžybose skaičius 

56 47 61 

 

+14 

 

Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, rajono 

olimpiadose, konkursuose, varžybose pelniusių 

prizines vietas, skaičius 

42 38 35 

 

-3 

3. Mokinių saviraiškos ugdymas     

 
Bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo programų 

skaičius 
7 8 8 

0 

 
Bendrojo ugdymo neformaliajam švietimui skirtų 

val. skaičius per savaitę 
13 10 15 

+5 

 

 Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo 

ugdymo programų skaičius 

9 9 9 

 

0 

 

Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančiam 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliajam 

ugdymo skirtų valandų skaičius per savaitę 

144 144 144 

 

0 

 
Rengti ir įgyvendinti tarptautiniai, šalies projektai, 

skaičius 
5 5 5 

0 

 
Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) nuo 

visų mokinių skaičiaus 
46% 43% 64,64% 

+21,64% 

 
Vykdyti gimnazijos lygmens ugdomieji projektai, 

skaičius 
5 15 12 

-3 



 
Gimnazijos lygmeniu projektuose dalyvavusių 

mokininių dalis (proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
97% 90% 85,9% 

-4,1% 

 Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 16 20 25 +5 

 
Kultūros pasui skirtos  lėšos 2511,89 

Eur 

2589,00 

Eur 

2604,0 

Eur 

+15 

Eur. 

 
Kultūros pasui skirtų lėšų panaudojimas proc. nuo 

skirtų lėšų skaičiaus 
0 85% 89,13% 

+4,13% 

4. Personalą apibūdinantys rodikliai     

 Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 34,52 33,51 33,5 -0,01 

 Iš jų:     

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 28,77 27,76 28,06 +0,3 

 Pagalbos mokiniui pareigybių (etatų) skaičius 3,0 3,5 3,5 - 

 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 2.25 2.25 2,25 - 

 Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 18 19 18 -1 

 Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 48 49 50 +1 

5. 
Vadovų ir mokytojų lyderystė bei 

kompetencijos. 
   

 

 
Mokytojų, skleidusių patirtį rajone ir respublikoje, 

skačius 
6 6 7 

  

+1 

 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, 

tenkantis vienam mokytojui  
10 8 12 

 

+4 

 Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, 

tenkantis vienam vadovui 

10 12 15  

    +3 

 

 Finansavimas:  

 

Lėšų šaltiniai 2020 m. 2021 m. 2022m. 

Valstybės lėšos 560.826,21  Eur. 597.786,05 Eur. 679.578,51 Eur. 

Savivaldybės lėšos 321.238,57  Eur. 359.488,69 Eur. 424.969,89 Eur. 

Europos sąjungos lėšos 28.955,01  Eur. 27.480,00  Eur. ( likutis) 19.701,85 Eur.  

Specialiosios programos 9.267,17 Eur. 11.924,00 Eur. 14.766,00 Eur. 

Paramos lėšos 1.432,20  Eur. 485,92 Eur. 312,29 Eur. 

 

Lyginant 2021 m. su 2022 m. valstybės finansavimas keitėsi, nes keitėsi mokytojų ir vadovų 

darbo apmokėjimo tvarka ir kitų darbuotojų atlyginimai.  

Buvo įsisavintos Savivaldybės lėšos, 20.000 Eur.,  - įrengta STEAM laboratorija. 

Specialiųjų lėšų gauta daugiau: didėjo mokinių skaičius pailgintos dienos grupėje, visos 

dienos darželio grupėje. Taip pat gauta lėšų iš Muzikos skyriaus veiklos, patalpų nuomos. 

 Baigtas įgyvendinti projektas „Laisvalaikio erdvių vaikams ir jaunimui kūrimas Šaukėnų 

Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje“ - 21.669,93 Eur nacionalinės lėšos, 8.128,73 Eur. 

savivaldybės lėšos. 

Įgyvendintas tarptautinis projektas Erasmus+ „Our Milieu Through Our Camera“, 25.098,00 

Eur ES lėšos. 

           Materialinės bazės atnaujinimas: 2022 m. įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, 4 vaizdo projektoriai,  

3 spausdintuvai, 1 kompiuteris. Įrengta 12 vaizdo stebėjimo kamerų, mokinių saugumui užtikrinti. 



           Baigiamosios nuostatos, problemos 

          Susitarimų kultūra– neabejotinai,  yra vienas iš sėkmės garantų, padedantis įgyvendinti 

išsikeltus tikslus, įtakojanti gerą socialinį- emocinį klimatą  visai gimnazijos bendruomenei.   

Didžiausia problema- gimnazijos pastatų modernizavimas. Labai reikalingas naujojo 

gimnazijos pastato stogo keitimas ( problemai spręsti jau yra numatytos lėšos 2023 m. savivaldybės 

biudžete). 

 

Direktorė                                                                                                                Rima Andrulienė



 


