SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS DIREKTORĖS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.BENDROS ŽINIOS
1. Pranciškaus Ţadeikio gimnazija – nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. - grynoji gimnazija,
bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti formaliojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo
švietimo programas.
2. Gimnazijoje vykdomas ir suaugusiųjų pagrindinis ir vidurinis ugdymas, kuris vyksta
pagal Mokymosi ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą ŠMM.
II. ĮSTAIGOS 2012 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Siekiant ugdymo kokybės ir rezultatyvumo tobulinti pamoką:
3.1. tobulinti mokymo(si) būdus ir formas, skatinti bendrųjų kompetencijų ugdymą;
3.2. vykdyti nuolatinį ugdymo kokybės pasiekimų monitoringą;
3.3. gerinti edukacines aplinkas.
4. Įsijungti į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir įgyvendinti saugumosveikatingumo programą:
4.1. kurti saugią, sveiką aplinką;
4.2. gerinti higienines sąlygas.
5. Uţtikrinti galimybę visiems gimnazijos bendruomenės nariams realiai įsitraukti į
gimnazijos veiklą ir daryti įtaką svarbiems gimnazijos reikalams:
5.1. aktyvinti gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą;
5.2. burti, skatinti ir auginti lyderius;
5.3. tobulinti informavimo apie gimnaziją sistemą.
III. PLANAVIMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
6. Subūriau darbo grupę, kuri atsiţvelgdama į 2010 – 2013 metų strateginio plano
prioritetus ir 2011 m. veiklos programos SSGG analizės rezultatus parengė 2012 m. veiklos
programą.
7. Vadovaujantis metine veiklos programa inicijavau mėnesinių veiklos planų rengimą,
darbo grupių jam įgyvendinti formavimą.
8. Organizavau pedagogų tarybos, direkcijos posėdţius, bendruomenės susirinkimus
svarbiems gimnazijos veiklos klausimams aptarti, sprendimams priimti:
8.1. Sistemingai supaţindinau pedagogų bendruomenę su Lietuvos švietimo, rajono
savivaldybės Tarybos ir administracijos aktualijomis, nutarimais ir sprendimais, organizavau
ataskaitų gimnazijos savivaldos institucijoms apie gimnazijos strategijos, veiklos programos,
biudţeto sąmatos įgyvendinimą teikimą.
9. Parengiau pranešimą rajoninėje mokytojų rudens konferencijoje tema „Ateities
mokykla JT EEK darnaus vystymosi švietimo ir Lietuvos paţangos strategijos 2030 kontekste“.
10. Inicijavau gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (moksleivių paţangos
vertinimo, lankomumo aprašo, vidaus darbo tvarkos taisyklių, apmokėjimo tvarkos uţ mokytojų
atliekamus papildomus darbus korekciją.)
11. Analizavau gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų ilgalaikius teminius planus,
kontroliavau jų įgyvendinimą, vykdţiau pedagoginės veiklos prieţiūros programą.
UGDYMO PLANAS, JO ĮGYVENDINIMAS, POKYČIAI KOKYBĖ.
NEFORMALUSIS UGDYMAS
12. Sudariau darbo grupę 2012 – 2013 mokslo metų ugdymo plano pataisoms parengti,

vadovaujantis Bendraisiais UP, patvirtintais ŠMM, mokinių ir mokytojų pastabomis, gautomis
išanalizavus 2011 – 2012 m.m. ugdymo planą.
13. Ieškojau būdų UP pasiūlai plėsti geriau tenkinant mokinių poreikius:
13.1. sudariau sąlygas praplėsti pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūlą, todėl šiais
m.m. mokiniai pasirinko naujus dalykus: fotografiją, kūrybinį rašymą, jėgos ugdymą;
13.2. sudariau sąlygas gimnazijos komandai dalyvauti respublikiniuose debatuojančių
mokyklų mokymuose ir skyriau valandų šio neformaliojo ugdymo uţsiėmimams vykdyti;
13.3. suradau vadovus naujoms neformaliojo ugdymo programoms: teatro ir Skautų
įgyvendinimui.
14. Inicijavau tyrimų įvairiais gimnazijos veiklos klausimais organizavimą ir jų
rezultatų aptarimą.
15. Inicijavau mokytojų dalykinių ir metodinių kompetencijų plėtrą, gerosios patirties
sklaidą:
15.1. sudariau sąlygas anglų kalbos mokytojui tapti valstybinių egzaminų vertintoju;
15.2. inicijavau mokytojų dalyvavimą SMPF organizuojamuose seminaruose, sudariau
darbo grupę SMPF „Comenius mokyklų partnerystės“ projektui parengti;
15.3. skatinau pedagogus dalyvauti seminaruose. Organizavau seminarą bendruomenei
„Šiuolaikinei pamokai keliami reikalavimai IA kontekste“;
15.4. inicijavau bendradarbiaujančių mokyklų dalyvavimą gimnazijos organizuotoje
metodinėje-praktinėje konferencijoje „Bendrųjų kompetencijų taikymas ugdymo procese“.
Konferencijoje, pranešimus skaitė Kretingos J.Pabrėţos gimnazijos Bartuvos progimnazijos,
Aleksandrijos pagrindinės mokyklos mokytojai, dalyvavo Mosėdţio gimnazijos, Lenkimų
pagrindinės mokyklos mokytojų komandos.
16. Vadovavau gimnazijos atestacijos komisijai:
17. Sistemingai keliu savo vadybines kompetencijas, mokausi ISM švietimo vadybos
lyderystės magistrantūros studijose.
18. Ugdymo kokybės, lankomumo rodikliai ir jų pokyčiai:
2010 – 2011 m.m.
2011 – 2012 m.m.
Paţangumas

97,22%

98,572%

Vidurkis

7,8

8,05

Kokybė (7-10 besimokančių skaičius)

38,53

32,55

Praleista pamokų iš viso

32,890

46,091

1 mok. vid. praleista pamokų

69,68

104

Tenka nepateisintų pamokų 1 mokiniui
18,86
19. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:
Anglų k. Lietuvių k.
Istorija

18,79
Matematika

Geografija

Gavo 100 balų

1

2

-

3

-

Gavo 50 – 100 balų %

57%

52%

56%

41%

66%

Neišlaikė

-

2

-

-

-

20. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 2012 metais dalyvavo 78 mokiniai, iš
jų lietuvių kalbos patikrinimą išlaikė visi, matematikos neišlaikė 8 mokiniai.
21. Mokinių laidos 2012 metais:
8 klasės
2 g. klasės
4 g. klasės
Buvo mokinių 2011 – 2012 m.m. pabaigoje

58

79

68

Iš jų gavo išsilavinimo paţymėjimą, brandos atestatą

58

79

68

22. Neformaliajam ugdymui 2012-01 – 06 mėn. skirta 43 valandos . Panaudojom 37
valandas. Kitos ( 6 val. ) valandos buvo rezerve. 2012-09-01 skirta 46 valandos. Panaudotos 43
valandos. 3 valandos rezerve. Daugiausiai valandų skirta meninei raiškai – 19 val., kalbinei raiškai
– 7 val., sportiniam ugdymui – 5 val.
V.ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
23. Gimnazijoje 2012 metais mokėsi:
Laikotarpis
Mokinių skaičius

Komplektų skaičius

2012-01-01 - 06-10

472

18

2012-09-01 - 12-31

479

17

24. Personalas:
24.1. 2011 m.rugsėjo 1d. gimnazijoje buvo 50 pedagoginių darbuotojų, iš 46
pirmaeilėse pareigose, 4 antraeilėse pareigose. Buvo 3 pagalbos mokiniui specialistai, 43 mokytojai,
iš jų 2 mokytojai ekspertai, 22 mokytojai metodininkai, 13 vyr.mokytojų, 2 mokytojai. Buvo 2
bibliotekos darbuotojai, 4 bendrabučio ir 25 techninio personalo darbuotojai.
24.2. 2011 m.rugsėjo 1d. gimnazijoje buvo 48 pedagoginiai darbuotojai, iš 45
pirmaeilėse pareigose, 3 antraeilėse pareigose. Buvo 3 pagalbos mokiniui specialistai, 42 mokytojai,
iš jų 3 mokytojai ekspertai, 22 mokytojai metodininkai, 13 vyr.mokytojų, 4 mokytojai. Buvo 2
bibliotekos darbuotojai, 4 bendrabučio ir 21 techninio personalo darbuotojas.
VI.UGDYMO ĮSTAIGOS PASIEKTI REZULTATAI
25. Ugdytinių pasiekimai:
25.1. rajoninėse olimpiadose:
1 vieta – 15 mokinių, 2 vieta -14 mokinių, 3 vieta -13mokinių.
25.2. Respublikinėse olimpiadose ir konkursuose: Marius Kerys – fizikos olimpiada 1
vieta; Greta Levinskaitė, Saulė Nikartaitė – filologinių rašinių konkursas ,apdovanotos padėkos
raštu;Gimnazistų ansamblis – Dainų dainelės konkurso laureatai.
25.3. Tarptautinėse olimpiadose: Marius Kerys – astronomijos pasaulinės olimpiados
aukso medalis; Mindaugas Viršilas – Europos gamtos mokslų olimpiados sidabro medalis.
25.4. Neformaliojo ugdymo pasiekimai: kroso varţybos – 1 vieta, 2 vieta ir 3 vieta;
rajoninės jaunių krepšinio varţybos – 1 vieta; rajoninės jaunuolių krepšinio varţybos - 1 vieta;
rajoninis meninio skaitymo konkursas – 1 vieta 2 mokiniai, 2 vieta 3 mokiniai, 3 vieta 1 mokinys.
26. 10 abiturientų baigė gimnaziją su pagyrimu.
27. Stojimo į aukštąsias mokyklas rodikliai:
Mokinių skaičius

Mokosi
universitetuose

Mokosi
kolegijose

Mokosi
mokyklose

Dirba

Mokosi uţsienyje
(iš pateiktų duomenų)

68

40

20

5

3

2

VII.PROGRAMOS, PROJEKTAI, INOVACIJOS, JŲ DIEGIMAS,
BENDRADABRIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Eil.
Nr.
1.

28. 2012 metais įgyvendinti ir įgyvendinami tarptautiniai ir respublikiniai projektai:
Projekto pavadinimas
Trukmė
Finansavimas
MTP+ „Menų, technologijų ir gamtos
mokslų modernizavimas“

Ilgalaikis

ŠMM 270 000 Lt.
(š.m.gauta 15823 Lt.)

2012 m.

Savivaldybės 8100 Lt.

2.

Pilietinio tautinio ugdymo
„Dainiuokem ţemaiteška“,
Socializacijos„Savo labui ir kitiems“

3.

„Comenius“ mokyklų partnerystės „Ar 2012 – 2014 ES SMPF 20000 Eurų
esame pakankamai ţali“
m.

4.

„Comenius Regio“ kartu su
savivaldybe „Atverkime pilietiškumo
langus“

2012 – 2014 ES SMPF
m.
31000 eurų

5.

„Ţaliosios aplinkos“

2012 – 2014 VPU ir ES gamtos mokslų mokytojų
m.
mokymai

6.

Aukštosios kultūros impulsai
mokykloms AKIM

2011 – 2013 Lietuvos meno kūrėjų asociacija,
m.
kultūros periodiniai leidiniai, edukacinės
pamokos.

7.

„11-12 klasių mokinių verslumo
ugdymas taikant netradicines formas“

2011 – 2013 ŠMM, ES kvalifikacijos kėlimo kursai
m.
mokyklų komandoms

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 2012 – 2014 ŠMM ir Mokinių neformaliojo švietimo
sukūrimas ir plėtra bendrojo lavinimo ir m.
centras
profesiniame mokyme
29. Sudariau darbo grupes mokykliniams projektas „Pamokos gamtoje“, „Gimnazijos
dienos mieste“ įgyvendinti.
30. Inicijavau gimnazijos įstojimą į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Parengti
įstojimo dokumentai, programa, kuri sėkmingai įgyvendinama.
31. Kartu su gimnazijos taryba organizavau 2 paramos-labdaros akcijas, kurių metu
organizuotuose koncertuose, parodose, mugėje surinkta 3000 Lt., kurie panaudoti gimnazijos
edukacinėms aplinkoms gerinti.
32. Sudariau darbo grupę ir dalyvavau organizuojant rajoninę dainų šventę
„Ţydėjimas“, skirtą Skuodo savivaldos 440-osioms metinėms paminėti.
33. Įgyvendinant bendradarbiavimo su socialiniais partneriais:
33.1. Sponsoriaujant UAB „Reginys“ įsigyta gimnazijos simbolikos elementų: skarelių,
rašiklių, uţrašų knygelių su gimnazijos logotipu;
33.2. VŠĮ Kretingos maistas lėšomis parėmė socializacijos projekto „Savo labui ir
kitiems“ konferencijas, Velykinės paramos – labdaros vakaro organizavimą;
33.3. KU dėstytojų komanda dalyvavo gimnazijoje organizuojamoje mokinių
projektinių darbų konferencijos „Pr. Ţadeikio dvasios įkvėpti“ vertinimo komisijoje;
33.4. gimnazijos komanda padėjo organizuoti Skuodo Muziejaus jubiliejinį renginį;
33.5. kartu su Skuodo viešąja biblioteka, Skuodo rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriumi organizuotos regioninės Ţemaitiškų skaitymų, Meninio skaitymo šventės;
33.6. Skuodo rajono moksleivių tėvų asociacija tapo partnere tarptautiniame projekte
„Atverkime pilietiškumo langus“, gimnazija teikia patalpas asociacijos susirinkimams organizuoti;
33.7. su Klaipėdos kraujo centru organizuotos 2 kraujo donorystės akcijos;
33.8. su Skuodo rajono savivaldybės tarybos komanda vasario 16-os proga organizuota
viktorina;
33.9. kartu su gimnazistų komanda dalyvavau Skuodo seniūnijos organizuotoje
respublikinėje akcijoje „Darom“, Skuodo Šv. Trejybės baţnyčios akcijoje „Kryţiaus kelias“
8

BIUDŽETAS. APLINKA IR JOS TURTINIMAS
34. Finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas:
Lėšos
Mokinio
Mokinio krepšelio

Spec. lėšos

2% lėšos

aplinkai
finansuoti

krepšelio
lėšos

lėšos (projektai)

Skirta lėšų

53361 Lt.

2075215 Lt 8100 Lt.

7012 Lt

8078 Lt.

Panaudota

53361 Lt.

2075215 Lt. 8100 Lt.

6545 Lt.

7458 Lt.

Lėšų
panaudojimas

Pagal planą

Pagal planą Pilietinio ugdymo Pagal planą
Edukacinėms
ir socializacijos
aplinkoms gerinti
projektai
35. Iš mokinio krepšelio lėšų įsigyta: vadovėlių – 12000 Lt., chemijos kabineto baldai –
8752 Lt., knygų – 1520 Lt., spausdinimo kasečių, tonerių – 750 Lt., įvairių mokymo priemonių –
7919 Lt.
36. Organizavau sąmatų parengimą ir teikiau prašymus savivaldybei:
36.1. dėl laiptų turėklų remonto -prašoma 2576 Lt.;
36.2. dėl mergaičių kūno kultūros persirengimo kambario rekonstrukcijos – prašoma
8606 Lt.;
36.3. dėl sporto salės lubų remonto -prašoma 28379;
36.4. dėl reikiamų priemonių fizikos kompiuterinei laboratorijai įrengti-prašoma 7000
Lt.;
36.5. dėl chemijos kabineto santechninės įrangos, atitinkančios higienos normų
reikalavimus įsigijimo – uţ 2999 Lt.
IX.PAVEŽĖJIMAS. MAITINIMAS. PAGALBA MOKINIAMS
37. Mokinių paveţėjimas:
Laikotarpis

2012-01-01 - 2012-06-07

Paveţėjimas

Gyvena toliau
kaip 3 km.

Atvyksta maršrutiniu
autobusu

Kitais paveţėjimo
būdais

190

188

2

2012-09-01 - 2012-12-31
172
172
38. Gimnazijos mokykliniu autobusu pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymą veţiojami į mokyklą 28 Skuodo pradinės mokyklos ir Bartuvos progimnazijos
mokiniai.
39. Maitinimą gimnazijoje organizuoja VšĮ „Kretingos maistas“. Vykdau mitybos
prieţiūrą ir kontrolę.
40. Nemokamą maitinimą ir socialinę paramą gimnazijoje gavo:
Laikotarpis
Nemokamai maitinamų
Gaunančių socialinę parama
mokinių skaičius
mokinių skaičius
2012-01-01 - 2012-06-07

152

161

2012-09-01 - 2012-12-31
136
145
41. Administruoju pagalbos specialistų: socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo
padėjėjo veiklą, rūpinuosi jų kvalifikacijos kėlimu.
42. Mokinių su spec. poreikiais 2011 – 2012 mokslo metais buvo 11, 2012 – 2013
metais yra 7.
X.SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS
43. Kuruoju ir organizuoju suaugusiųjų mokymą, kuris iki 2012-06-01 vyko pagal
ŠMM savarankiško mokymosi tvarką, o nuo 2012-09-01 pagal ŠMM 2012-06-28 įsakymu Nr.V-

1049 patvirtintą „Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarką.
44. Konsultacijas suaugusiųjų klasėse gauna:
Laikotarpis
9 kl.
10 kl.
11 kl.
2012-01-01 - 2012-06-07

-

6

4

12 kl.

Iš viso

4

14

2012-09-01 - 2012-12-31
2
6
9
15
45. Išsilavinimo dokumentų išdavimas 2012 metais suaugusiųjų klasėse:
Pagrindinio išsilavinimo
Brandos atestatas
Mokymosi pasiekimų
paţymėjimas
paţymėjimas
5

1

2

XI.BENDRABUTIS
46. Administruoju gimnazijos bendrabučio veiklą.
47. Bendrabutyje gyvenančių mokinių skaičius:
Mokinių skaičius
Laikotarpis

Gimnazistų

2012-01-01 - 2012-06-07

12

KVAP
mokyklos

Kitų mokyklų Iš viso

16

1

2012-09-01 - 2012-12-31
8
18
48. Bendrabučio ir pradinės mokyklos išlaikymui skirta lėšų:
Darbo uţmokesčiui ir Savivaldybės funkcijos Spec.lėšos
SODRAI
Skirta lėšų

158000 Lt.

534662 Lt.

29
26

10140 Lt.

XII. AUDITAS. NAUJŲ TIKSLŲ IŠKĖLIMAS
49. Sudariau darbo grupę 2012 metų giluminiam auditui vykdyti. Audituotos šios
mokyklos veiklos sritys: mokinių pasiekimai ir pagalba mokiniams. Audito išvados:
Didţiausi privalumai
Didţiausi trūkumai
Mokiniai ir tėvai patenkinti mokymosi Nepakankamas mokinių domėjimasis politiniais
rezultatais, bendrųjų kompetencijų ugdymu, įvykiais, sveika gyvensena, krentantis raštingumo
teikiama pedagoginė psichologine pagalba.
lygis, neveiksminga mokinių skatinimo sistema,
mokytojams trūksta psichologinių ţinių.
49.1. atlikus mokyklos kokybės platųjį įsivertinimą ţemiausiai įvertintos šios sritys:
mokymosi motyvacija ir mokėjimo mokytis kompetencija bei lyderystė bendruomenėje.
50. Numatyti 2013 metams gimnazijos tikslai ir uţdaviniai:
50.1. uţtikrinti ugdymo(si) kokybę, stiprinant mokymosi motyvaciją, tobulinant
mokėjimo mokytis kompetenciją, keliant mokytojų profesionalumą;
50.2. skatinti ir palaikyti lyderystę, burti bendruomenę demokratinei, savitai gimnazijos
kultūrai sukurti.
_________________________________
Graţina Skarienė
2012-02-13

