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 ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJOS 2017 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/.  2017 metais gimnazijos 1–4 klasėse mokėsi  

210 mokinių, suaugusiųjų klasėse - 75, 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 –  16 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 39 12,75 etato 
 

1.4. naudojamos patalpos: 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Vilniaus g. 124 Švenčionėliai 3365,3 - 

Vilniaus g. 130 Švenčionėliai 346,92 - 
 

 1.5. biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 
Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Mokinio krepšelio lėšos MK 440,0 526,9 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 151,8 161,5 

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP 0,2 13,6 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 2,5 2,1 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB) 5,3 22,4 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB) 6,1 3,4 

Specialioji tikslinė dotacija, skirta spec. poreikių vaikams - 3,1 
 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 

2.1. įstaigos vizija ir misija: 

2.1.1. Gimnazijos vizija - demokratiška, moderni mokykla, skatinanti veiksmingą partnerystę 

ir asmeninę pažangą. 

2.1.2. Gimnazijos misija – vykdyti kokybišką pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei neformalųjį 

vaikų švietimą, siekti kiekvieno mokinio pažangos, skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą, 

bendradarbiaujant su šeima, miestelio bendruomene ir socialiniais partneriais, ugdyti dorą, atsakingą, 

pilietišką, savarankišką, norintį nuolat tobulėti mokinį. 

2.2. 2017-2019 m. strateginio plano tikslai ir uždaviniai: 

2.2.1. Tikslas – tobulinti gimnazijos ugdymo proceso organizavimą, siekiant užtikrinti 

ugdymo kokybę – įgyvendinamas ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, sudarant 

sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, teikiant bendruomenei veiksmingą pedagoginę, psichologinę, 

socialinę pagalbą ir sudarant saugias ir motyvuojančias ugdymosi sąlygas. 

2.2.2. Tikslas – gilinti bendradarbiavimą su mokinio šeima ir socialiniais partneriais, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos – įgyvendinamas telkiant klasių bendruomenes ir gimnazijos 
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darbuotojus gimnazijos tikslams įgyvendinti bei efektyvinant bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

2.2.3. Tikslas – puoselėti tautos ir gimnazijos tradicijas bei kurti modernią ir saugią aplinką – 

įgyvendinamas organizuojant tradicines veiklas, ugdant bendruomenės narių kūrybiškumą ir 

pilietiškumą bei atnaujinant gimnazijos edukacines erdves. 

2.2.4. Strateginio plano 2017-2019 m. tarpinio įsivertinimo rezultatai pateikiami analizuojant 

2016-2017 m. m. veiklos plano įgyvendinimą (2.3.p.). 

2.3. 2016-2017 m. m. metinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, prioritetai, vykdytos programos, 

priemonės bei jų įgyvendinimo rezultatai: 

2.3.1. Tikslo - dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas, siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos – siekiama įgyvendinant du uždavinius. Tarpiniai rezultatai: 

 Rezultato vertinimo kriterijai Planuota 2017 pasiekta 

 Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 

dienas per metus pagal kvalifikacijos tobulinimo planą, 

dalis 

90 proc. 97 proc. 

Mokinių metinis pažangumas 95 proc. 98 proc. 

Gimnazijos klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį ir 

aukštesnįjį pasiekimų lygmenis, dalis  

55 proc. 52 proc. 

Išlaikiusiųjų PUPP dalis (suaugusiųjų kl.) 85 proc. 85,4 proc.  (69,7 proc.) 

Išlaikiusiųjų PUPP pagrindiniu ir aukštesniuoju lygmeniu 

dalis 

52 proc. 44,6 proc. 

50 proc. matematikos 

52,4 proc. lietuvių k. 

Dalykų, kurių brandos egzaminų pagrindinio ir 

aukštesnio lygmens rezultatų vidurkis ne žemesnis nei 

rajono vidurkis, skaičius 

5 

 

8 

Integruotų pamokų/pamokų netradicinėse erdvėse 

skaičius 

15/10 17/18 

Mokinių, atlikusių integruotą projektą, dalis 

 

Mokinių, teigiamai vertinančių integruotas veiklas, dalis 

40 proc. 

80 proc. 

65 proc. 

81 proc. 

Tiriamųjų darbų gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų ir 

technologijų pamokose skaičius 

15 54 proc. mokinių  

Mokinių, dalyvaujančių gamtos ir tiksliųjų mokslų 

olimpiadose, dalis 

10 proc. 13 proc. 

3D technologijų, programavimo ir robotikos modulį, 

neakivaizdines mokyklas lankančių mokinių skaičius 

20 32 

Rajono olimpiadose, sporto varžybose užimtų prizinių 

vietų skaičius 

32 28 

Mokinių, dalyvaujančių gimnazijos neformaliajame 

švietime, dalis 

85 proc. 89 proc. 

Dalyvavusių gimnazijos olimpiadose, konkursuose dalis 53 proc. 52 proc. 

Gimnazijos alumnų iniciatyvų įgyvendinimas 1 1 
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2.3.2. Tikslo - telkti klasių ir gimnazijos bendruomenes, puoselėjant gimnazijos tradicijas, 

siekiant mažinti segregacijos atvejus ir ugdant lyderystę bei pažangos siekius -  siekiama 

įgyvendinat du uždavinius. Veiklos 2017 m. tarpinio įsivertinimo rezultatai: 

 

2.3.3. Tikslo - puoselėti gimnazijos kultūrą, ugdant pilietiškumą ir tautiškumą, atnaujinant  ir 

plėtojant gimnazijos edukacines erdves – siekiama įgyvendinant du uždavinius. Veiklos 2017 m. 

tarpinio įsivertinimo rezultatai: 

 

2.4. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

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

neformaliojo švietimo programų . 1 mokinys buvo mokomas namuose.  

2.3.2. 2 mokiniai 2016-2017 m. m. baigė puikiai, 21 (11 proc.) – labai gerai. 

2.3.3. 29 mokiniai (14 proc.) gavo nemokamą maitinimą (1 proc. mažiau nei 2016 m.). 

2.3.4. Pagrindinio ugdymo programą baigė 44 mokiniai, 41 gavo pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 2016 metais dalyvavo 68  

mokiniai, 2017 m. – 41 mokinys. 

Rezultato vertinimo kriterijai 2017 

planuota 

2017 pasiekta 

Respublikos/tarptautiniuose konkursuose užimtų 

prizinių vietų skaičius 

9 6/2 (5 padėkos) 

II kl. mokinių,  parengusių karjeros ugdymo planus, 

susiejusių juos su IUP, dalis 

80 proc. 100 proc. 

Rezultato vertinimo kriterijai Planuota Pasiekta 

Klasių, galinčių apibūdinti savo išskirtinumą, pažangą ir 2-3 

tradicijas, skaičius 

5 6 

Tėvų, dalyvaujančių bendroje klasės ir gimnazijos veikloje, dalis 20 proc. 15 proc. 

Miesto/rajono renginių, kuriuose dalyvaus gimnazijos 

bendruomenės tikslinės grupės, skaičius 

6 8 

Veiklų, kuriose dalyvauja socialiniai partneriai, 

skaičius  (gamtosauginėje, sveikatingumo, karjeros ugdymo, 

prevencinėje, socialinėje, kultūrinėje)  

12 25 

Savivaldos institucijų priimtų ir įgyvendintų sprendimų skaičius 10 8 

Mokinių, patyriminiu būdu susipažinusiu su 3 profesijomis, dalis 50 proc. 64 proc. 

Pamokų, kurias vedė aukštųjų mokyklų lektoriai, skaičius 6 58 mok. 

Mokinių, įgyvendinusių savo iniciatyvas, dalis 20 proc. 15 proc. 

Projekto „Aš – gimnazijos pilietis“ veiklų įgyvendinimas 95 proc. 93 proc. 

Rezultato vertinimo kriterijai Planuota Pasiekta 

Gimnazijos muziejaus skaitmeninių edukacinių programų 

skaičius 

1 3 

Atletinės gimnastikos salės įrengimas 1 1 

Įrengtas gimnazijos istorijos fondų kabinetas 1 1 

Gimnaziją reprezentuojantys leidiniai/erdvės 1 - 

Mokinių darbų ekspozicijų skaičius per metus 10 10 
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1 pav. 2017 m. matematikos PUPP lyginamoji analizė 

 

2017 m. matematikos pasiekimų rezultatai prastesni už 2016 m. rezultatus, tačiau aukštesniuoju 

ir pagrindiniu lygmeniu išlaikiusiųjų procentas ženkliai (25 procentais) aukštesnis už rajono vidurkį.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos rezultatai pagrindinio lygmens aukštesni 

už rajono rezultatus, sumažėjo nepatenkinamą įvertinimą gavusiųjų skaičius, tačiau ženkliai sumažėjo 

aukštesniu lygmeniu išlaikiusiųjų dalis (17 proc.). 93 proc. baigusiųjų 10 kl. tęsia mokymąsi 

gimnazijos 3 klasėje.  

Vidurinio ugdymo programą baigė ir brandos atestatus gavo 46 gimnazistai, iš 20 vidurinio 

ugdymo programą baigusiųjų suaugusiųjų brandos atestatus gavo 50 proc. Du gimnazistai VBE gavo 

aukščiausią įvertinimą (100). Valstybinius brandos egzaminus išlaikė 97,8 procento mokinių (2016 

m. – 97,2 proc.) – tai geriausias išlaikymo procentas per paskutinius penkerius metus. Geriausiai 

išlaikytas valstybinis brandos egzaminas – IT. Istorijos, geografijos rezultatai aukštesni lyginant su 

rajono vidurkiu. Anglų k. egzamino didesnis procentas aukštesniuoju lygmeniu išlaikiusių mokinių. Lietuvių 
k. egzamino išlaikymo procentas didesnis negu rajone, didesnis procentas išlaikiusių pagrindiniu lygmeniu, 
tačiau  mažiau mokinių išlaikė aukštesniuoju lygmeniu. Pagrindiniu lygmeniu išlaikiusių procentas didesnis 
negu rajone lietuvių k., biologijos, matematikos ir istorijos egzaminų.  

 

2.3.5. Stojimo rezultatai: 

                         1 lentelė. Abiturientų stojimas (proc.) 

Mokinių 

skaičius 

Universi-

tetai 

Kolegijos Profesinės 

mokyklos 

Studijos 

užsienyje 

Savanorystė 

Lietuvos 

kariuomenėje 

Dirba 

46 34,8 % 45,7 % 4,3% 4,3 % 0 % 10,9% 

Palyginus 2016 ir 2017 m. stojimo duomenis,  14 proc. padaugėjo mokinių, studijuojančių 

kolegijose, sumažėjo 8,4 proc. studijuojančių profesinėse mokyklose. 
 

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: dalyvauta tarptautiniame Erazmus+ 

(11400 eur)  projekte, įgyvendintas sveikos gyvensenos projektas „Žingsniai sveikatos link“ (700 

eur). Didelis dėmesys skirtas gimnazijos ir jos veiklos reprezentavimui: 2017 m. 8 publikacijos 

medijose. 

3.2. įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

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

išsikeltų tikslų ir uždavinių rezultatyvumą, pateikė pasiūlymus veiklai tobulinti. Mokyklos veiklos 

vertinimą atliko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Buvo atliktas veiklos plano 

įgyvendinimo tarpinis įvertinimas, pateiktos rekomendacijos.  

 

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: 2017 m. dirbo 1 mokytojas ekspertas, 26 mokytojai metodininkai, 

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

vadybinę kategoriją. Sudaryta ir patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019m. 

atestacijos programa. 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.). 2017 m. buvo panaudota 526,9 tūkst. Eur, 

iš jų vadovėliams 2300 Eur, mokymo priemonėms – 2800 Eur, kvalifikacijai kelti – 2200 Eur, 

komunalinėms ir kitoms paslaugoms 50,6 tūkst. Eur, transporto išlaikymui – 6700 Eur. Surinkta 2100 

Eur paramos lėšų. Gimnazijos tarybos sprendimu 2962 Eur panaudota gabių vaikų ugdymui, muzikos 

įrangai, vaikų pažintinėms kelionėms ir kt. Gauta 700 Eur sveikatingumo projektui 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: menkas tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymąsi. 

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

Švenčionių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. kovo 2 d. patikrinimo aktą Nr. 

61VMĮP-4 teisės aktų pažeidimų nerasta. 

 

 

 

 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos  

direktorė    Daiva Veronika Gaidamavičienė  

 


