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SKUODO PRANCIŠKAUS ŢADEIKIO GIMNAZIJOS DIREKTORĖS VEIKLOS
ATASKAITA UŢ 2011 METUS
I. BENDROS ŢINIOS
Skuodo Pranciškaus Ţadeikio gimnazija įsteigta 1918-11-08, atkurta 1999-09-01(Skuodo
rajono tarybos 1999-08-26 sprendimu Nr.47), tai bendrojo lavinimo mokykla, mokymo forma –
dieninė, mokymo kalba – lietuvių. Vykdomo šios formaliojo ugdymo programos: pagrindinio
ugdymo (kodas 201001001), vidurinio ugdymo (kodas 301001001 ), suaugusiųjų pagrindinio
ugdymo ( kodas 205001001 ) suaugusiųjų vidurinio ugdymo (kodas 305001001). Buveinė Vytauto
g. 14, Skuodas, LT-98123. Prie gimnazijos veikia bendrabutis.
II. ĮSTAIGOS TIKLSAI, UŢDAVINIAI IR PRIORITETAI
GIMNAZIJOS VIZIJA
Pranciškaus Ţadeikio gimnazija, moderni, saugi, teikianti kokybišką išsilavinimą,
besikeičianti kartu su visuomenės paţanga įstaiga, kurioje dirba kvalifikuota komanda, grindţianti
ugdymą gimnazijos įkūrėjo Pranciškaus Ţadeikio krikščioniška, tautiška dvasia, pasidalyta
lyderyste ir asmenine atsakomybe uţ iškeltus veiklos rezultatus.
MISIJA
Pranciškaus Ţadeikio gimnazija – ugdymo institucija, teikianti kokybišką, valstybinius
standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą visiems to siekiantiems mokinimas.
Bendruomenės narius vienija pareiga ir atsakomybė, poreikis tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.
Joje sudarytos sąlygos įvairiapusiam moksleivių tobulėjimui, prasmingai kultūrinei, pilietinei
socialinei veiklai.
FILOSOFIJA
„Kiekviename dalyke būsiu tikru draugu, ypač tų, kurie myli savo gimtąją ţemę.“
Pr. Ţadeikis
STRATEGINIAI PRIORITETAI
1. Kokybės uţtikrinimas.
2. Savitos kultūros kūrimas.
3. Veiksmingos pagalbos mokiniams teikimas.
4. Kokybiškas strateginis gimnazijos valdymas.
2011 METŲ TIKSLAI IR UŢDAVINIAI
I. Siekiant ugdymo kokybės ir rezultatyvumo tobulinti pamoką, mokytojų
kompetencijas:
1. Tobulinti pamokos planavimą ir organizavimą.
2. Stiprinti ir palaikyti mokymosi motyvaciją.
3. Taikyti įvairias vertinimo ir įsivertinimo strategijas pamokose.
4. Gerinti mokymosi aplinkas.
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II. Efektyvinti prevencines priemones, stiprinti sveikatingumą.
1. Gerinti lankomumo rodiklius.
2. Gerinti higienos ir saugumo sąlygas.
3. Stiprinti sveikatingumo ugdymą.
III. Stiprinti ir palaikyti lyderystę formuojant veiklią, kūrybišką ir draugišką
mokyklos bendruomenę.
1. Stiprinti lyderystę įvairiose gimnazijos veiklos srityse.
2. Kurti savitą mokyklą.
3. Tenkinti moksleivių saviraiškos poreikius.
III. PLANAVIMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Gimnazijos veikla planuojama:
1. Strateginiu veiklos planu 2011 – 2013 metams, parengtu atsiţvelgiant į rajono
prioritetus, šalies, rajono švietimo strategines gaires, gimnazijos VA išvadas ir patvirtintas Skuodo
Pranciškaus Ţadeikio gimnazijos direktorės 2011-03-10 įsakymu Nr.1V-72.
2. Metiniu veiklos planu, patvirtintu Skuodo Pranciškaus Ţadeikio gimnazijos
direktorės 2011-03-10 įsakymu Nr.1V-72, kurį rengė darbo grupė, atsiţvelgdama į strateginius
prioritetus, kiekvienų metų veiklos analizės išvadas.
3. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Ugdymo planu, patvirtintu Skuodo
Pranciškaus Ţadeikio gimnazijos direktorės įsakymu, kurį kasmet rengia darbo grupė,
vadovaudamasi Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais ŠMM.
4. Mėnesiniu veiklos planu, kurį rengia gimnazijos administracija, derinama veikla su
rajono švietimo skyriaus veiklos planu.
5. Direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė kiekvienų metų pabaigoje įvertina
strateginio plano įgyvendinimą. Atsakingi specialistai parengia ataskaitas uţ metinės veiklos
programos įgyvendinimą.
6. Kasmet direktorės įsakymu sudaroma darbo grupė atlieka VA, kurio rezultatai
analizuojami mokytojų tarybos posėdţiuose. Audito rezultatų išvadomis, pasiūlymais remiamasi
planuojant kitų mokslo metų veiklą, numatant tikslus, uţdavinius ir prioritetus.
IV. AUDITAS
2010 – 2011 mokslo metais vidaus auditas organizuotas pagal NMVA patvirtintą
metodiką „Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos“.
Tirta sritis „Ugdymas ir mokymasis“, nustatytos šios stiprybės ir silpnybės:
Stiprybės
Silpnybės
1. Mokytojai stengiasi sudominti, moko savarankiškumo, 1. Nepakankamas įvairių dalykų
atsakomybės uţ savo darbo rezultatus.
mokytojų bendradarbiavimas siekiant
2. Mokytojai jaučia atsakomybę uţ savo darbo rezultatus. individualios paţangos.
3. 50% mokytojų nurodo, kad ţinias pritaiko praktikoje.
2. Nepakankamai reglamentuojamas
4. Mokytojai pamokoje organizuoja aktyvią veiklą,
mokinių mokymosi krūvis.
bendradarbiavimą.
3. Nesilaikoma vieningos paţangos ir
5. Mokytojai teikia mokiniams įvairiapusę pagalbą,
pasiekimų vertinimo tvarkos.
diferencijuoja uţduotis, rengia papildomas uţduotis
4. Nepakankama diferencijuoto ir
gabiems.
individualizuoto mokymo kokybė.
Nutarta:
1. Vykdyti nuolatinę mokinių mokymosi krūvio kontrolę.

3

2. Metodinėse grupėse parengti ir pasitvirtinti:
2.1. dalyko formalaus ir neformalaus vertinimo būdus ir tvarką;
2.2. kontrolių darbų analizės būdus ir formas;
2.3. individualios mokinių paţangos fiksavimo būdus.
3. Tobulinti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą.
4. Stiprinti dalykų integracinius ryšius, UP individualizavimą ir diferencijavimą
pamokose ir metodinėje veikloje:
4.1. vesti, analizuoti ir aptarti integruotas pamokas;
4.2. fiksuoti kiekvieno mokinio individualią paţangą ir pasiekimus;
4.3. metodiniuose uţsiėmimuose aptarti diferenciavimo ir individualizavimo kokybę
pamokose.
5. 2012 metais atliktas VA pagal kitas NMVA sritis „Pasiekimai pamokoje“, „Pagalba
mokiniams“.
V. UGDYMO PLANAS IR JO ĮGYVENDINIMAS
2010 – 2011 mokslo metų ugdymo plano tikslas – tikslingai planuoti ir organizuoti
ugdymą. Ugdymo planą rengia darbo grupė išanalizavusi mokinių poreikius ir mokyklos galimybes.
2010 – 2011m.m. Ugdymo plano ypatybės:
1. Mokyklos nuoţiūra buvo skiriamos valandos:
Pasirenkamiesiems dalykams
Moduliams
Choreografija 6, 7, 8 klasėse.
Ekonomika 6 klasėse, 3-4 gimnazijos klasėse.
Psichologija 3-4 gimnazijos klasėse.
Braiţyba 3-4 gimnazijos klasėse.
Teisė 3-4 gimnazijos klasėse.

Lietuvių kalbos 1-4 gimnazijos klasėse.
Matematikos 1-4 gimnazijos klasėse.
Fizikos 1, 3-4 gimnazijos klasėse.
Chemijos 1, 3-4 gimnazijos klasėse.
Istorijos 3-4 gimnazijos klasėse.
Biologijos 3-4 gimnazijos klasėse.
Anglų kalbos 3-4 gimnazijos klasėse.
2. Numatyta kurso, dalyko keitimo tvarka 3-4 gimnazijos klasių mokiniams.
3. Įgyvendinama mokymosi krūvių reguliavimo programa.
4. 10 dienų per mokslo metus buvo skirta kultūrinei, meninei, paţintinei veiklai.
5. 3-čių gimnazijos klasių mokiniai rašė projektinį darbą, organizuota Apskrities
moksleivių mokslinių projektinių darbų konferencija „Ţadeikio dvasios įkvėpti“, kurioje darbus
pristatė bendradarbiaujančios gimnazijos iš rajono ir apskrities, darbus vertino Klaipėdos
universiteto dėstytojai.

Mokslo metai

UGDYMO KOKYBĖS RODIKLIAI
Vidurkis
Paţangumas %

Kokybė %

2009-2010 m.m.

7,24

89,44

30,16

2010-2011 m.m.

7,8

97,22

32,55

MOKINIŲ SKAIČIAUS KITIMAS
Laikotarpis

Mokinių skaičius

2011-01-01 - 06-10

526

2011-09-01 - 12-31

477
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LANKOMUMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Iš viso praleista
pamokų

Be pateisinamos
prieţasties

43904

6857

2009-2010 m.m.

Tenka 1 mokiniui Tenka 1 mokiniui
nepateisintų
98,2

18,79

2010-2012 m.m.
46091
8475
102,19
15,34
Lankomumo prevencijai buvo skiriamas didelis dėmesys:
1. Mokiniai svarstomi vaiko gerovės komisijoje.
2. Organizuoti direkcijos posėdţiai mokinių mokymosi ir lankomumo problemoms
aptarti su mokinių tėvais.
3. Organizuoti reidai po miestą ir lankymasis namuose.
VALSTYBINIŲ BRANDFOS EGZAMINŲ REZULTATAI
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Egzaminas

Laikė

Anglų kalbos
VBE
Biologijos
VBE
Chemijos
VBE
Fizikos VBE
Informacinių
technologijų
VBE
Istorijos VBE
Lietuvių
kalbos VBE
Matematikos
VBE

Neišlai
kė

100 balų

Kokybė

50- 99 balai

38

1- 49
balai
16

19

8

10

8

4

4

50%

5
4

3
2

2
2

66%
50%

46
66

21
26

25
35

54%
53%

28

12

4

40

22

57%
1

52%

1

30%

MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI
Nr.

1.
2.
3.

Egzaminas
Lietuvių kalba MBE
Geografija MBE
Dailė MBE

Laikė

Neišl
aikė

15
13
4

-

Įvertinimas (paţymiu)
10

9

1

4
3

ĮSKAITOS

8
2
3

7
4

6
9
6

5

Nr.
1.
2.

Įskaita

Laikė

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Įvertinimas (paţymiu)
10
33
17

80
39

9
15
6

8
13
5

7
13
6

6
6
2

5
3

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIRKINIMAS
Nr.

PUPP

1. Lietuvių
kalba
2. Matematika

Ketino
dalyvaut
i PUPP

Dalyvavo
PUPP

45

39

29

24

Neišlaikė
Įvertinimas (paţymiu)

10

9
2

8
5

7
9

6
7

7

4

5

4

2

2

5
7

4
7
2

MOKINIŲ LAIDOS 2011 METAIS
8 klasės
II klasė
IV klasės
Buvo mokinių 2010- 2011 m. metų
71
66
80
pabaigoje
Iš jų gavo išsilavinimo paţymėjimą,
71
63
80
brandos atestatą
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų
3
paţymėjimą
Egzaminų ir PUPP rezultatai svarstyti mokytojų tarybos ir direkcijos posėdţiuose.
Nutarta:
1. Gerinti lietuvių kalbos ugdymo kokybę (maţinti mokinių skaičių grupėje; skirti
daugiau lėšų lietuvių kalbos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti; organizuoti
bandomuosius egzaminus 2, 4 gimnazijos klasėse, kontrolinius darbus 1 gimnazijos klasėse).
2. Organizuoti visų dalykų bandomuosius egzaminus 4 gimnazijos klasėse, rezultatus
aptarti metodinėse grupėse.
2010 – 2011 mokslo metais gimnazijos mokiniai bei komandos rajoninėse olimpiadose,
konkursuose bei varţybose laimėjo 17 I-ųjų vietų, 14 II-jųjų vietų ir 8 III-ias vietas. Apskrityje
laimėtos 2 I-os vietos, 1 II -a vieta ir 2 III-čios vietos. Respublikiniuose renginiuose laimėtos 2
I-os vietos, 5 II-os vietos, 1 III-čia vieta, 6 konkursuose gimnazijos komandos tapo laureatais.
2011 metais gimnaziją baigė 80 abiturientų. Iš jų 29 (36,25%) įstojo į universitetus,
25(321,25%) į kolegijas, 4(5%) mokosi profesinėse mokyklose, 20(25%) - dirba.
VI. NEFORAMALUSIS UGDYMAS, PAPILDANTIS UGDYMO PLANĄ
Gimnazijoje 2011 metams neformaliojo švietimo uţsiėmimo grupės buvo suformuotos
jau 2010 metais. Pagal mokinių skaičių ir UP neformaliajam švietimui buvo skirtos 48 valandos .
Panaudotos 39 valandos, likusios valandos buvo rezervinės, jos buvo panaudos mokslo metų eigoje
mokinių saviraiškai plėtoti. 2011 metų rugsėjo mėnesį valandų skaičius keitėsi, kadangi keitėsi ir
mokinių skaičius. Pagal UP – 43 valandos, panaudotos 38 valandos .likusios lieka rezerve.
Valandos skirstomos pagal mokytojų pasiūlą, atsiţvelgiant į mokinių pageidavimus.
Mokslo metų eigoje neformaliojo švietimo vadovai stengiasi dalyvauti gimnazijos, miesto , rajono,
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respublikos renginiuose, tuo pelnydami prizines vietas, reklamuodami savo uţsiėmimą , savo
gebėjimus.
2011 metais gimnazijoje veikė šie neformaliojo ugdymo būreliai: meninės raiškos – 10,
kalbinės raiškos – 6, sportiniai – 3, mokslinės veiklos – 3, techninės veiklos 1, socialinės veiklos 3.
VII. SUAUGUSIŲJŲ KLASIŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS
Suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi pagal savarankiško mokymosi tvarką, patvirtintą LR
ŠMM 2007-08-31 įsakymu Nr. ĮSAK-1759 ir UP parengtą pagal bendruosius UP suaugusiųjų
klasėms.
MOKINIŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE
7

8

9

10

11

12

Iš viso

2011-01-01

1

2

3

7

6

13

32

2011-06-01

-

1

4

5

3

11

24

2011-11-01

-

-

1

10

6

6

23

2011-12-31
6
4
4
14
Suaugusiųjų klasių mokiniams išduoti 5 pagrindinio išsilavinimo paţymėjimai, 9 brandos
atestatai ir 2 mokymosi pasiekimų paţymėjimai.
VIII. ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
MOKYKLOS DARBUOTOJAI
Gimnazijoje 2011 m. gruodţio 31 d. dirbo 82 darbuotojai, iš jų 50 – pedagoginių. 46
pedagogai dirbo pagrindinėse pareigose, 4 – antraeilėse. 3 mokytojos turėjo mokytojo eksperto
kvalifikacinę kategoriją (1 iš jų dirbanti antraeilėse pareigose), 25 – mokytojo metodininko (2 iš jų
dirbančios antraeilėse pareigose), 15 vyresniojo mokytojo, 5 mokytojo kvalifikacinę kategorija (1
dirba antraeilėse pareigose). Gimnazijoje dirbo 1 socialinė pedagogė, 1 psichologė ir 1 mokytojo
padėjėja.
Mokytojų kvalifikacijai kelti skirta 8520 Lt.
Buvo organizuota:
1. Bendri kvalifikacijos renginiai visai gimnazijos pedagogų bendruomenei (edukacinė
išvyka į Šilutės Vydūno ir 1-ąją gimnazijas, seminaras „Mokyklos įvaizdţio formavimas“,
psichologinis seminaras „Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas,konfliktų sprendimas“).
2. Individualūs kvalifikacijos seminarai bendrosioms ir specialiosioms mokytojų
kompetencijoms tobulinti. Mokytojai kėlė kvalifikaciją UPC, Šiaulių, Klaipėdos, Kretingos,
Plungės, Skuodo, Maţeikių, Gargţdų, Telšių, Šilutės, Panevėţio, Trakų švietimo informaciniuose
centruose.
3. Nemaţa dalis mokytojų kėlė kvalifikaciją nemokamuose seminaruose, kuriuos
finansavo ES fondai pagal respublikinius projektus. Tokiu būdu patobulintos kompetencijos:
verslumo, kūrybiškumo ugdymo, suaugusiųjų ugdymo klausimais.
Mokytojų kompetencijos ugdomos ir per metodinę veiklą. 2011 metais metodinės
tarybos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir švietimo proceso
veiksmingumo uţtikrinimas.
Metodinės veiklos uţdaviniai ir pasiekti rezultatai:
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Uţdavinys

Rezultatas

1. Tobulinti bendravimą ir
bendradarbiavimą.

1. Vestos ir aptartos atviros pamokos.
2. Organizuotos edukacinės išvykos į partnerines mokyklas,
stebėtos pamokos, dalintasi patirtimi.

2. Efektyvinti ugdymo procesą
pamokoje.

1. Parengta pamokos stebėjimo forma.
2. Įgyvendintas VA, tirta sritis ugdymas ir mokymasis.
3. Pagal IA metodiką mokytojų grupė stebėjo ir aptarė kolegų
vedamas pamokas.
4. Atlikti ir apibendrinti tyrimai apie mokinių mokymosi
motyvaciją, vertinimo ir įsivertinimo strategijų taikymą
pamokose,naujai atvykusių mokinių adaptacijos problemas

3. Organizuoti darbą su gabiais
mokiniais.

1. Sudaryta gabiųjų ugdymo darbo grupė, parengtas planas.
2. Gabiųjų ugdymo komanda dalyvavo konferencijoje
Kretingos Pranciškonų gimnazijoje ir susipaţino su gabiųjų
ugdymo patirtimi.
3. Metodinėse grupėse aptarti gabijų ugdymo rezultatai ir
problemos.

4. Plėtoti tradicines edukacines
erdves ir panaudoti netradicines
erdves ugdymo procese.

1. Įvestas elektroninis dienynas 1-4 gimnazijos klasėse,
analizuotas jo panaudojimas tėvų informatyvumui, vertinimui.
2. Praplėstos edukacinės erdvės technologijų ir muzikos
pamokoms.
3. Metodinėse grupėse aptartas mokymosi priemonių
panaudojimo efektyvumas, virtualių erdvių išnaudojimas.

TECHNINIO PERSONALO ETATAI
2011 metais gimnazijoje buvo 22 etatai techninio personalo darbuotojų. Direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams – 1, buhalterė – 1, raštinės vedėja – 1, laborantė – 1, darbininkas – 2,
rūbininkas – 1,5, naktinis sargas – 3, valytoja – 7,5, vairuotojas – 0,5, elektrikas – 0,5, technikos
inţinierius – 2, kiemsargis – 1.
Per 2011 metus sumaţintas techninio personalo etatų skaičius sumaţintas 1,5 etato.
Gimnazijos bendrabutyje buvo 4,25 etato. Vedėja – 0,25, valytoja – 0,5, auklėtoja – 1,
naktinė auklė – 2.
IX.APLINKA IR JOS TURTINIMAS
2011 metais mokymo priemonių iš mokinio krepšelio įsigijimui buvo skirta 7000 litų.
Metodinei tarybai buvo pateikti Metodinių grupių pageidavimai dėl reikalingų priemonių įsigijimo.
Prioritetas skiriamas lietuvių kalbos metodinei grupei – chrestomatijų įsigijimui (4440 Lt.), nes 3g
(11) klasėje dirbama pagal naują programą, o ir mokinių skaičius pasikeitė. Likusi suma paskirta
tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų metodinėms grupėms, paskirta suma kanceliarinių prekių
įsigijimui bendroms gimnazijos reikmėms. Įsigyti atmintukai ekonomikos, istorijos, IT mokymui
pagal naujas programas.
Papildomai gruodţio mėnesį gautos lėšos 10300 iš savivaldybės švietimo skyriaus. Šias
lėšas metodinė Taryba paskirstė atsiţvelgdama į ankstesnį priemonių skirstymą ir į tai kokie buvo
pateikti prašymai priemonėms įsigyti:
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Metodinė
grupė

Lietuvių
kalbos

Tiksliųjų
mokslų

Socialinių
mokslų

Uţsienio kalbų

Menų ir
estetinei

Skirta lėšų
3200 Lt.
2550.28 Lt.
2023.40 Lt.
1289.80 Lt.
1069 Lt.
Dalyvaujant MTP plius projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas „
2011 metais gauta priemonių uţ 46097.53 Lt.
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2011 metais gauta
priemonių uţ 126514.72 Lt.
Gautos priemonės :
Dalykas Biologija
Chemija
Dailė
Gamtos
Technologijos Muzika
mokslai
Suma

6793.03 Lt. 16792.11 Lt. 16136.49 Lt. 64197.12 Lt. 10454.40 Lt. 2241.57 Lt.
Vadovėlių įsigijimui pagal mokinio krepšelio lėšas skirta 16 800 Lt Paskirta suma
panaudota, atsiţvelgiant į metodinės tarybos nutarimą – skirti tiems dalykams, kurie pradeda dirbti
pagal naujas programas, toms klasėms, kurių kontingentas pasipildė naujai atvykusiais mokiniais.
Gimnazija turi ir naudoja ugdymo procese šias technines priemones: 85 stacionarius
kompiuterius, 23 nešiojamus kompiuterius, 15 multimedijų, 3 fotoaparatus, 11 audio grotuvų, 7
televizorius, 15 spausdintuvų, 3 skenerius, 2 interaktyvias lentas.
X. PROGRAMOS, PROJEKTAI, INOVACIJOS BENDRADARBIAUJANT SU
SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
GIMNAZIJOS DALYVAVIMS PROJEKTUOSE
Eil. Nr.

Projekto tema

Finansavimas

Projektas „MTP plius“:
„Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas“.
„Menų, technologijų ir gamtos mokslų
modernizavimas“.

100 000 Lt.
270 000 Lt.

2.

Pilietinio tautinio ugdymo projektas
„Karališkoji Čiurlionio pasaka“.

Finansavo Skuodo rajono savivaldybė
2000 Lt.

3.

Socializacijos projektai:
„Savo rankom papuoškim gimtinę“.
„Saugesnės sveikesnės mokyklos link“.
„O mes vaikai, o mes pasaulis“.

Finansavo Skuodo rajono savivaldybė
2000 Lt.
1000 Lt.
3000 Lt.

4.

Mokyklos sėkmė – veikli mokinių savivalda

Pilietinių iniciatyvų centras
2000 Lt.

5.

11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas,
taikant netradicines ugdymo formas.

ŠMM ir ES struktūros fondas
1000 Lt.

6.

Auštosios kultūros impulsai mokykloms AKIM Lietuvos meno kūrėjų asociacija.
Kultūros periodiniai leidiniai,
edukacinės pamokos

7.

„Pamokos gamtoje“.

1.

MK „Paţintinės lėšos“ 500 Lt.
INOVACIJOS
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1. Parengtas SMPF Comenius mokyklų partnerystės projektas.
2. Organizuota velykinė „Paramos labdaros akcija“, kurios metu surinkta 3577 Lt. uţ
kuriuos nupirkta groţinės literatūros ir pagaminta 15 suoliukų mokinių poilsio zonose.
3. Organizuota akcija „Savanorystės virusas gimnazijoje“ pagal projektą „Gimnazijos
dienos mieste“, kurio metu talkininkauta Skuodo seniūnijoje, Skuodo ligoninėje, bibliotekoje,
muziejuje, neįgaliųjų centre, Mosėdţio vaikų globos namuose, Skuodo senelių globos namuose,
surinkta ir padovanota labdara (ţaislai, rūbai, avalynė).
4. Organizuojamos diskotekos ir kino vakarai, prasmingam mokinių poilsiui praleisti.
5. Organizuojamos integruotos pamokos valstybės istorinėms datoms paminėti (vasario
16 d., sausio 13 d., birţelio 14 d.).
6. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos universitetu.
Gimnazijos socialiniai partneriai:
Skuodo rajono savivaldybės švietimo skyrius, Skuodo darbo birţa, Skuodo Viešoji
biblioteka, Neįgaliųjų centras, Skuodo muziejus, Visuomenės sveikatos prieţiūros centras, kultūros
centras, sporto centras, policijos komisariatas, Skuodo girininkija, Salantų regioninio parko
direkcija, UAB „Kuršasta“, UAB „Skobartas“, VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Edrija“, UAB
„Reginys“.
Gimnazija bendradarbiauja su visomis rajono ugdymo institucijomis ir šiomis apskrities
gimnazijomis (Kretingos J. Pabrėţos gimnazija, Gargţdų „Vaivorykštės“ gimnazija; Kretingos
rajono Salantų gimnazija, Plungės rajono Platelių gimnazija, Telšių rajono Varnių gimnazija,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, Šilutės 1-ąja gimnazija).
Tarptautiniai partneriai: Lenkijos Šebţevščinos gimnazija, Latvijos resp. Liepojos 8 vid.
mokykla.
XI. PAGALBA MOKINIAMS
Pagalbos specialistai vykdė:
1. Lankomumo prevencijos programą.
2. Bendradarbiavimą su VTAT, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro darbuotojais
dėl mokinių iš rizikos šeimų, su PK, PPT, socialinės paramos skyriaus specialistais.
3. Įgyvendino vaikų socializacijos projektą „Saugesnės ir sveikesnės mokyklos lik“.
Buvo organizuotos paskaitos apie sveiką mitybą, judėjimą, seminaras 1 gimnazijos klasių
mokiniams „Mano svajonių gyvenimas“.
4. Vedė klasių valandėles socialinių įgūdţių formavimo, psichologijos klausimais.
5. Įgyvendino „Pagalbos naujai atvykusiems mokiniams programą adaptaciniu
laikotarpiu“.
6. Atliko tyrimus „Patyčių paplitimas mokykloje“, „Adaptacija mokykloje“,
„Moksleivių, kurių tėvai išvykę į uţsienį“,“Mokymosi motyvacijos“
7. Teikė konsultacijas pagal poreikį mokiniams, mokytojams, tėvams.
Gimnazijoje ugdoma 11 mokinių, turinčių specialiuosius poreikius. 7 – 8 klasėse – 3
mokiniai, 1 – 4 gimnazijos klasėse – 8 mokiniai. Iš jų 5 mokiniai ugdomi modifikuojant bendrąsias
ugdymo programas, 6 mokiniai ugdomi adaptuojant bendrąsias ugdymo programas. Kiekvienam
specialiųjų poreikių mokiniui dalykų mokytojai rengia individualias programas, atitinkančias šių
mokinių gebėjimus.

Specialistas

Organizuota konsultacijų

Organizuota
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Mokiniams

Tėvams

Mokytojams,
auklėtojams

susitikimų su
specialistais

Socialinė pedagogė

137

27

30

≈30

Psichologė

169

20

23

≈30

2011 M. GIMNAZIJOS SOCIALINIS PASAS
Gyvena mokinių pilnoje šeimoje

347 mokinių (73%)

Daugiavaikės šeimos

≈30% šeimų

Vienas iš tėvų uţdarbiauja uţsienyje

≈17% šeimų

Globojami mokiniai
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

Laikotarpis

Mokinių skaičius

2011-01-01 - 06-10

240

2011-09-01 – 12.31

161

NEMOKAMAS MAITINIMAS
Laikotarpis

Mokinių skaičius

2011-01-01 - 06-10

203 (≈38%)

2011-09-01 – 12.31

150 (≈32%)
MOKINIŲ PAVEŢĖJIMAS

Laikotarpis

2011-01-01 - 06-10

Mokiniai, gyvenantys toliau negu 3 km. Nuo mokyklos
Iš viso

Atvyksta maršrutiniu
transportu

Kitai paveţėjimo būdais

230

226

4

2011-09-01 – 12-31
190
188
2
Gimnazija turi mokyklinį autobusą, kuris pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-10-18 įsakymą Nr.A1-607 kursuoja maršrutu Skuodas – Kernai, Rūšupiai –
Kanizelis – Skuodas (30 km per dieną). Autobusas atveţa į mokyklą ne gimnazijos mokinius.
Laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki birţelio 10 d. mokykliniu autobusu buvo paveţama
12 Skuodo pradinės mokyklos mokinių ir 14 Bartuvos vidurinės mokyklos mokinių.
Laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki gruodţio 31 d. buvo paveţama 19 Skuodo pradinės
mokyklos mokinių ir 13 Bartuvos vidurinės mokyklos mokinių.
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X. BENDRABUTIS
Mokinių skaičius

Laikotarpis
2011-01-01 - 06-10

22

2011-09-01 - 12-31

16
29 (16 KVAPM, 12 Pranciškaus Ţadeikio gimnazija, 1 Bartuvos vid.mokykla)

2012-01-01

BENDRABUČIO IR PRADINĖS MOKYKLOS IŠLAIKYMUI SKIRTA LĖŠŲ
Darbo uţmokestis
ir sodra

Ryšiai

Prekės

Komunalinės
paslaugos

Kitos paslaugos

Skirta lėšų

69700 Lt.

700 Lt.

200 Lt.

50.830 Lt.

970 Lt.

Panaudotas

69700 Lt.

700 Lt.

200 Lt.

50.830 Lt.

970 Lt.

XI.FINANSAI
2011 metais gauta lėšų:
Mokinio krepšelio
Ugdymo aplinkai
skirtos lėšos

Iš viso

Vidutiniškai 1 mokinio
išlaikymui skirta

2 196 269 Lt.

2 867 779 Lt.

5734 Lt.

671 180 Lt.;

Lėšų panaudojimas:
Mokymo Vadovėliams Kvalifikacijo
Darbo
priemonėms
s kėlimui uţmokesčiui

Ryšiams

Paţintinei
veiklai

Skirta lėšų

7000 Lt.

16800 Lt.

8520 Lt.

2136545Lt.

1980 Lt.

3500 Lt.

Panaudotas

7000 Lt.

16800 Lt.

8520 Lt.

2136545Lt.

1980 Lt.

3500 Lt.

Savivaldybės lėšos aplinkai finansuoti:
Darbo
Transportas Ryšiai
uţmokestis
ir sodra

Prekės

Komunalinės Kitos
paslaugos
paslaugos

Kvalifikacijos Ilgalaikio
kėlimas
turto
remontas

Skirta lėšų 545980Lt 5700 Lt.

5200
Lt.

10700
Lt.

144600 Lt. 11000
Lt.

220 Lt.

10980 Lt.

Panaudotas 5459800

5200
Lt.

10700
Lt.

144600 Lt. 11000
Lt.

220 Lt.

10980 Lt.

Lt.

5700 Lt.

2% paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita:
Likutis 2011-01-01
Gauta per 2011 m.
Iš viso

Likutis 2011-12-31

5984 Lt.

6074,73 Lt.

9656,80 Lt.

15640 Lt.
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Per 2011 metus iš 2% lėšų įsigyta:
Baldų
Baldų renovacijai Suoliukai
technologijų
kabinetui
3070 Lt.

2200 Lt.

2776 Lt.

Medţiagos
higienos mazgui
prie valgyklos

Knygų

1318 Lt.

200 Lt.

XII. UGDYMO ĮSTAIGOS IR BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMAS,
ATSISKAITOMYBĖ ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS TARYBAI
Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, gimnazijos mokytojų
taryba, gimnazijos metodinė taryba, moksleivių prezidentūra, maţasis tėvų susirinkimas.
Visi svarbūs gimnazijos klausimai yra svarstomi savivaldos institucijose ir suderinami
su gimnazijos taryba. 2011 metais Gimnazijos taryboje svarstyti šie klausimai:
1. 2011 – 2012 mokslo metų Ugdymo planas.
2. Bendrabučio vidaus darbo tvarkos taisyklės.
3. Velykinės paramos labdaros akcijoje surinktų lėšų panaudojimas.
4. Priedų mokytojams uţ papildomus darbus skyrimas.
5. 2011-2013 metų strateginio plano įgyvendinimas.
6. Veiklos programos įgyvendinimas.
Gimnazijos direktorė įvairiomis formomis kas ketvirtį teikia gimnazijos lėšų
panaudojimo ataskaitas mokytojams ir tėvams, Gimnazijos taryba tėvų susirinkime atsiskaito
tėvams, mokytojų taryboje – mokytojams.
XIII. PROBELMOS
1.
2.
3.
4.

Reikalingos lėšos laiptų turėklams pagal Higienos normų reikalavimus įrengti.
Reikalingos lėšos chemijos kabineto renovacijai ir baldams įsigyti.
Reikalingos lėšos gamtos mokslų kompiuterinei laboratorijai pajungti.
Reikalingas kapitalinis aktų ir sporto salių remontas (sienų daţymas, grindys, lubos,

šviestuvai).
5. Reikalingos lėšos kelių aplink gimnazijos pastatą būklei gerinti.
6. Reikalingos lėšos moksleivių persirengimo kambarių prie sporto salės
rekonstrukcijai ir praplėtimui.
7. Reikalingos lėšos įrengti naujoms kompiuterinėms klasėms, nes įranga jau pasenusi,
nebeatitinka IT keliamų reikalavimų.
Gimnazijos direktorė

SUDERINTA
Gimnazijos tarybos
2012-03-01 posėdţio protokolas Nr.1

Graţina Skarienė

