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 ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJOS 2016 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 

1.1. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija yra savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla, 

vykdanti formaliojo (pagrindinio, vidurinio ir socialinių įgūdžių ugdymo) ir neformaliojo švietimo 

programas. Gimnazijos adresas: Vilniaus g. 124 Švenčionėliai, el. paštas – 

mindaugo.gimnazija.svnc@gmail.com, tel. 8 387 32 475, interneto svetainė 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/.  2016 metais gimnazijos 1–4 klasėse mokėsi  

212 mokinių, jaunimo klasėse – 21 mokinys, suaugusiųjų klasėse - 62, buvo 17 klasių komplektų. 

Mokymo kalba - lietuvių, tipas – gimnazija, ugdymo organizavimo būdas – kasdienis. 

1.2. įstaigos direktorė  – Daiva Veronika Gaidamavičienė, atestuota II vadybinei kvalifikacijos 

kategorijai. Jos vadybinis stažas –  15 metų;   

1.3. darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino skaičiaus: 

Administracijos darbuotojai  

(direktorius ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

3,5 etato 47 5 etatai 
 

1.4. naudojamos patalpos: 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Vilniaus g. 124 Švenčionėliai 3365,3 - 

Stoties g. 4 Švenčionėliai 2010,02 - 
 

 1.5. biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 
Lėšos (tūkst. Eur) 

2015 m. 2016 m. 

Mokinio krepšelio lėšos MK 400,0 440,0 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 117,6 151,8 

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP 4,0 0,2 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 2,2 2,5 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB) 9,9 5,3 
 

 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 

2.1. įstaigos vizija ir misija: 

2.1.1. Gimnazijos vizija - eiti patiems ir vesti mokinius į informacinę visuomenę: mokyti ir 

mokytis gyventi neidealioje visuomenėje, ugdyti ir ugdytis gebėjimą ir norą mokytis visą gyvenimą, 

ugdymo procese būti atviriems, išsaugoti asmenybės integralumą ir tvirtus dorinius pagrindus. 

2.1.2. Gimnazijos misija – demokratiška, moderni mokykla, siekianti aukštos ugdymo kokybės, 

teikianti mokiniams visapusišką išsilavinimą, atsakingai vertinanti mokslą ir darbą. Tai visuomenei 

atvira mokykla, kurioje ugdoma dora, visapusiška, harmoninga  asmenybė, atsakingas šalies pilietis, 

gebantis įgytas žinias pritaikyti praktikoje. 

2.2. 2015-2016 m. m. metinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, prioritetai, vykdytos programos, 

priemonės bei jų įgyvendinimo rezultatai: 

2.2.1. Tikslas  - tobulinti ugdymo ir ugdymosi procesą, jo organizavimą - įgyvendintas, 

organizuojant veiklas, orientuotas į  skirtingų vaikų ugdymą ir įsivertinimą. 

2.2.1.1. Įgyvendintos pagrindinės priemonės ir pasiektas rezultatas: 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/
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Priemonės Rezultatas 

Dalyvavimas 

olimpiadose ir 

konkursuose 

Dalyvavo 132 mokiniai, 59 proc. iš jų rajoniniuose, regioniniuose ir 

respublikiniuose etapuose,  kuriuose pelnė 28 apdovanojimus 

Pagalba mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

125 val. individualių ir grupinių konsultacijų pagal poreikį, 

įgyvendintos lietuvių k. ir matematikos modulių programos, sudaryti 

ir įgyvendinti 3 individualūs mokymosi planai; įvyko 12 VGK 

posėdžių. 

Mokymosi stilių tyrimas 98 proc. 1 kl. mokinių žino savo mokymosi stilių, taiko 1-2 efektyvaus 

mokymosi būdus; tėvai supažindinti su pagalbos vaikui mokantis 

namuose būdais ir priemonėmis 

Mokinių įsivertinimo 

sistemos kūrimas 

76 proc. mokinių I pusm. ir metų pabaigoje tinkamai įsivertino 

asmeninę pažangą ir numatė tobulintinus aspektus; sumažėjo vėlavimų 

ir praleistų pamokų skaičius; mokinių pažanga nuolat viešinama 

gimnazijos svetainėje, FB puslapyje ir stende; Visuomenės ir 

refleksijos dienos renginys gerai įvertintas tiek mokytojų, tiek 

mokinių. 

 

2.2.2. Tikslas  - kurti sėkmės kultūros politiką, gerinant bendruomenės tarpusavio ryšius ir 

ryšius su socialiniais partneriais. 

2.2.2.1. Įgyvendintos pagrindinės priemonės, pasiektas rezultatas: 

Priemonės Rezultatas 

Gerosios patirties sklaida  85 proc. mokytojų vedė atviras ir/ar integruotas pamokas gimnazijos 

ir rajono mokytojams, lankėsi kolegų pamokose; vyko du klubo 

„Diagnozė – mokytojas“ užsiėmimai; pravestas klasės valandėlių 

ciklas „Kuo gerai mokytis mūsų gimnazijoje? Mūsų buvusių mokinių 

sėkmės istorijos“; mokinių ir mokytojų sėkmės viešinamos gimnazijos 

interneto svetainėje, FB puslapyje, spaudoje 

Bendri renginiai su tėvais Direktorius susitiko su visų klasių tėvų komitetais ir aptarė aktualius 

klausimus; seminaras tėvams ir mokytojams apie psichotropinių 

medžiagų vartojimą įvertintas labai gerai; II klasių mokinių tėvai 

dalyvavo karjeros ugdymo seminare. 

Bendri renginiai su 

socialiniais partneriais 

Organizuoti gimnazijos renginiai: „Mes – jėga“, „Protų mūšis“, 

Gimnazijos diena, Žemės diena ir kt.; įgyvendintas respublikinis 

projektas „Bendradarbiavimo kaleidoskopas“, rajoninis projektas 

„Sveikame kūne – sveika siela“ 

Savanorystės veiklos 17 mokinių dalyvavo Maisto banke, 4 Civito būrelio nariai dirbo 

Dienos centre, 1 mokinys savanoriavo Nacionaliniame Gailestingumo 

kongrese. 

2.3. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

2.3.1. gimnazijoje buvo vykdomos pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programos, 18 

neformaliojo švietimo programų . 1 mokinys buvo mokomas namuose.  

2.3.2. 2 mokiniai 2015-2016 m. m. baigė puikiai, 21 (11 proc.) – labai gerai. 

2.3.3. 36 mokiniai (15 proc.) gavo nemokamą maitinimą (4 proc. mažiau nei 2015 m.). 

2.3.4. Pagrindinio ugdymo programą baigė 68 mokiniai, visi gavo pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 2015 metais dalyvavo 51  

mokinys, 2016 m. – 68 mokiniai. 
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1 pav. 2016 m. matematikos PUPP lyginamoji analizė 

 

2016 m. sumažėjo nepatenkinamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius. Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos rezultatai aukštesni už rajono bei šalies rezultatus, padidėjo 

aukštesniu lygmeniu išlaikiusiųjų procentas, sumažėjo nepatenkinamą įvertinimą gavusių mokinių 

procentas. 92 proc. baigusiųjų 10 kl. tęsia mokymąsi gimnazijos 3 klasėje. Paliktų kartoti kursą 

nebuvo.  

Vidurinio ugdymo programą baigė ir brandos atestatus gavo 63 abiturientai. Trys iš jų VBE 

gavo aukščiausią įvertinimą (100). Valstybinius brandos egzaminus išlaikė 97,2 procentai mokinių 

(2015 m. – 98 proc.). Geriausiai išlaikytas valstybinis brandos egzaminas – IT: aukštesniuoju 

lygmeniu išlaikė 100 procentų mokinių, du iš jų gavo 100 balų įvertinimus. IT, lietuvių kalbos, 

matematikos, fizikos, chemijos, geografijos rezultatai aukštesni lyginant su rajono vidurkiu. 

Pagrindiniu lygmeniu išlaikiusių procentas didžiausias anglų kalbos, rusų kalbos, biologijos, fizikos, 

chemijos egzaminų. 

 

2.3.5. Stojimo rezultatai: 

                         1 lentelė. Abiturientų stojimas (proc.) 

Mokinių 

skaičius 

Universi-

tetai 

Kolegijos Profesinės 

mokyklos 

Studijos 

užsienyje 

Savanorystė 

Lietuvos 

kariuomenėje 

Dirba 

63 

 

34,9% 

 

31,8% 

 

12,7% 

 

1,6% 

 

9,5% 

 

9,5% 

 

Palyginus 2015 ir 2016 m. stojimo duomenis,  padaugėjo mokinių, studijuojančių užsienyje ir 

pasirinkusių tarnybą kariuomenėje. 
 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 

3.1. vadovo veikla formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Gimnazijoje ir už jos ribų vykdyta projektinė veikla: dalyvaujama tarptautiniuose 

Erazmus+ (11400 eur)  projekte ir DofE apdovanojimų programoje, įgyvendintas regioninis vaikų 

socializacijos projektas „Bendruomeniškumo kaleidoskopas“ (2700 eur). Gautas finansavimas (500 

eur) ir gimnazijos sveikos gyvensenos skatinimo projektui. Didelis dėmesys skirtas gimnazijos ir 

jos veiklos reprezentavimui: 2016 m.12 publikacijų medijose. 

3.2. įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

tobulinti, savivaldos institucijų  plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą. Veiklos programos 

įgyvendinimo kiekybinė ir kokybinė analizė vyko nuolat ir keliais aspektais: kiekvieną mėnesį buvo 

aptariamos įgyvendintos/neįgyvendintos veiklos administracijos posėdžiuose, mokytojų 

susirinkimuose; mokslo metų pabaigoje patys mokytojai įsivertino veiklą, metodinės grupės aptarė 
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išsikeltų tikslų ir uždavinių rezultatyvumą, pateikė pasiūlymus veiklai tobulinti. Mokyklos veiklos 

vertinimą atliko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Buvo atliktas platusis auditas, išskirti 

stiprieji veiklos aspektai:  

1. Mokyklos bendruomenė nuolat analizuoja klasių daromą pažangą ir sudaro sąlygas jai augti; 

2. Puoselėjamos tradicijos ir ritualai – mokiniai ir mokytojai didžiuojasi savo gimnazija; 

3. Efektyvi, novatoriška ugdymo metodika – ne tik įprastinės pamokos, bet ugdymas 

netradicinėse erdvėse, projektai, šventės,  meno renginiai, edukacinės išvykos, tinkamai organizuotas 

neformalusis švietimas; 

4. Dalyvaujama beveik visose rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose; 

5. Tinkamai organizuota pedagoginė, socialinė, psichologinė pagalba mokiniui – mokiniai 

jaučiasi saugūs gimnazijoje, sukurta konsultavimo sistema; 

6. Aukšta mokytojų kvalifikacija; 

7. Nedidelė personalo kaita. 

Išdiskutuoti tobulintini veiklos aspektai: 

1. Ne visose pamokose mokoma mokytis bendradarbiaujant; 

2. Dalies mokinių  silpna mokymosi motyvacija arba jiems trūksta mokėjimo mokytis 

kompetencijos įgūdžių; 

3. Mokiniai nepakankamai laikosi gimnazijos taisyklių; 

4. Nemaža dalis pasyvių mokinių; 

5. Mažas tėvų aktyvumas gimnazijos gyvenime ir menka tėvų pagalba mokantis.    

 

3.3. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. Gimnazijoje pakanka tinkamą 

kvalifikaciją turinčių darbuotojų ir specialiųjų tikslinių dotacijų mokinio krepšeliui (toliau – MK) 

lėšų ugdymo procesui organizuoti: 2016 m. dirbo 2 mokytojai ekspertai, 27 mokytojai metodininkai, 

9 vyresnieji mokytojai. Direktorius ir vienas iš trijų direktoriaus pavaduotojų ugdymui turi antrą 

vadybinę kategoriją. Sudaryta ir patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016-2018m. 

atestacijos programa. Visi gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją - 140 dienų per metus, 

panaudota 1800 Eur mokinio krepšelio lėšų. Kvalifikacinių renginių prioritetai nustatomi 

atsižvelgiant į darbuotojų įsivertinimo anketas ir gimnazijos prioritetus. Pedagoginei pagalbai teikti 

suburta socialinio pedagogo ir psichologo komanda. Bendruomenės narių pareigos ir teisės aiškiai 

reglamentuotos, susitarimai priimami diskusijų būdu, jų laikomasi. Veikia mokytojų skatinimo 

sistema (pasiekimų viešinimas, padėkos už ugdytinių pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą, 

pirmenybė aprūpinant mokomosiomis priemonėmis, papildomas kvalifikacijos tobulinimo 

finansavimas ir kt.). 2016 m. buvo panaudota 606 tūkst. Eur, iš jų vadovėliams 1950 Eur, mokymo 

priemonėms – 5721 Eur, kvalifikacijai kelti – 2192 Eur, komunalinėms ir kitoms paslaugoms 43500 

Eur, transporto išlaikymui – 4600 Eur. Surinkta 1400 Eur paramos lėšų. Gimnazijos tarybos 

sprendimu 1400 Eur panaudota renginių organizavimui, gabių vaikų ugdymui, automobilių remontui. 

3400 Eur gauta Erazmus + projekto, 2700 Eur socializacijos projekto, po 500 Eur sporto ir 

sveikatingumo projektams vykdyti. Už finansinių išteklių panaudojimą gimnazijos direktorius 

atsiskaito Gimnazijos tarybai ir Mokytojų tarybai. 

4. Problemos, sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito 

tarnybos atlikti patikrinimai:  

4.1. Problemos: reikalingos lėšos sporto salės renovacijai, I-II aukštų langams pakeisti. 

4.2.  Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito tarnybos atlikti patikrinimai:  Vilniaus 

sveikatos centro Švenčionių skyriaus patikrinimo 2016-11-10 metu nustatyta, kad sporto salėje 

šviestuvai neapsaugoti specialia įranga, nesaugios sporto salės grindys.  

 

 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos  

direktorė    Daiva Veronika Gaidamavičienė  


