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KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.  Informacija apie įstaigą: 

1.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Tytuvėnų gimnazija 

(toliau – Gimnazija), biudžetinė įstaiga, įsteigta 1949 metais, įregistruota Juridinių asmenų registre, 

kodas 190092729. Įstaiga veikia vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-255 patvirtintais nuostatais. 

1.2. Kontaktinė informacija: 

1.1.1. Adresas – S. Romerienės 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.  

1.1.1. Telefonas (faksas) 8 (427) 56273 

1.1.2. El. paštas – tytuvenu.gimnazija@gmail.com 

1.1.3. Interneto svetainė – www.tytuvenug.kelme.lm.lt   

1.2. Gimnazijoje yra trys skyriai: 

1.2.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Meno skyrius. Įsteigimo data – 1996 m. 

spalio 1 d.  

1.2.2. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyrius. Įsteigimo data – 2012 m. rugpjūčio 31 d.  

1.2.3. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius. Įsteigimo data – 

2017 m. rugsėjo 1 d. 

1.3. Gimnazijai vadovauja direktorė Irma Stankuvienė, turinti 25 metų vadybinį darbo 

stažą, iš jų 14 metų Tytuvėnų gimnazijoje, ir  30 metų pedagoginio darbo stažą. 2008 metais 

suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija. Švietimo konsultantė (vadybos ekspertė).  

1.4. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais (administracija, 

pedagogai ir kiti darbuotojai). 2017 m. gruodžio mėn. SODROS duomenimis Tytuvėnų gimnazijoje 

dirbo 99 darbuotojai.  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 

T-261 Tytuvėnų gimnazijai patvirtintas etatų skaičius yra 42,22, iš jų 9,97 etato – pedagoginiai, 

32,25 etatai – nepedagoginiai. 2017 metais laikinai buvo nenaudojami 2 etatai: 0,25 etato 

direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams, 0,25 etato – Mockaičių krosniakurio, 1 

etatas – Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus kūriko ir 0,5 etato darbininko 

(sezoniškai). Visi dirbantys asmenys atitiko pareigoms keliamą kvalifikaciją.  

1.4.1. Etatiniai darbuotojai: 

Etatiniai darbuotojai 

(gimnazijos, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus, 

Meno skyriaus) 

Darbuotojų 

skaičius 

Naudoja-

mų etatų 

skaičius 

Vadovai (pedagoginiai darbuotojai): direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Mockaičių skyriaus vedėjas, Meno skyriaus vedėjas 

5 3,5 

Pedagoginiai darbuotojai (be vadovų) 9 6,47  

Vadovai (nepedagoginiai darbuotojai): direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems reikalams 

1 0,75 

 

Nepedagoginiai darbuotojai (be vadovų): specialistai, aptarnaujantis 

personalas 

33 29,5 

Iš viso 48 40,22 

1.4.2. Pedagogų išsilavinimas ir jų kvalifikacija (gimnazijos, Pagryžuvio 

ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus, Mockaičių skyrius, Meno skyriaus) (be vadovų): 

mailto:tytuvenu.gimnazija@gmail.com
http://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/
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Pedagogų išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija  Skaičius 

Aukštasis Mokytojas 6 

Vyresnysis mokytojas 21 

Mokytojas metodininkas 33 

Mokytojas ekspertas 1 

Iš viso: 61 

2017 m. aukštesnės kvalifikacinės kategorijos nesiekė nei vienas mokytojas.       

Anglų kalbos  mokytoja metodininkė G. Karpinienė išrinkta 2017 metų rajono metų 

mokytoja. Mokytojai ir darbuotojai skatinti padėkomis: 11 mokytojų, darbuotojų įteiktos 

gimnazijos direktoriaus padėkos, 4 mokytojams įteiktos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

padėkos, 1 mokytojui įteikta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėka, 1 

mokytojui ir direktoriui įteiktos Kelmės rajono savivaldybės mero padėkos. 

1.5. Mokinių ir klasių komplektų skaičiaus pokyčiai per trejus metus: 

Mokslo 

metai 

Vykdomos programos Mokinių 

skaičius 

Komplektų 

skaičius 

2015-2016 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 

429 22 

Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

97 9 

2016-2017 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 

407 22 

Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

103 10 

2017-2018 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 

458 28 

 Muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos. 

107 10 

1.5.1. Klasių komplektų skaičius padidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d.  prie gimnazijos 

prijungus Mockaičių skyrių (prisidėjo 1 ikimokyklinė grupė ir 6 klasių komplektai). Bendras 

mokinių skaičius rugsėjo 1-osios dienos duomenimis – 458: Tytuvėnų gimnazijoje – 368, 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje – 32 (iš jų ikimokyklinės grupės 5 vaikai), 

Mockaičių skyriuje – 62 mokiniai (iš jų ikimokyklinės grupės 8 vaikai). 

1.5.2. 2017 m. vidurinio ugdymo programą baigė 34 abiturientai.  

2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai:  

Egzaminas 
Laikė 

egzaminą 
(skaičius) 

Išlaikė 
(skaičius) 

Išlaikė 
(proc.) 

Pasiekimų lygis 
Patenkinamas 

(16-35 balai) 
proc. 

Pagrindinis 

(36-85 balai) 
proc. 

Aukštesnysis 
 (86-100 balai) 

proc. 
Lietuvių kalba ir 

literatūra 
19 18 94,74 36,84 36,84 21,06 

Užsienio kalba 

(anglų)  
23 23 100 0 60,87 39,13 

Užsienio kalba 

(vokiečių)  
1 1 100 0 100 0 

Matematika 21 19 90,48 33,34 47,62 9,52 
Istorija 7 7 100 42,86 57,14 0 
Biologija 10 10 100 30 70 0 
Chemija - - - - - - 
Fizika 2 2 100 50 50 0 
Geografija 9 9 100 33,33 55,56 11,11 
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Informacinės 
technologijos 

4 4 100 100 0 0 

Aukštesniuoju pasiekimų lygiu (86-100 balų) geriau nei Respublikoje abiturientai išlaikė 

lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą (Lietuvoje 86-100 balų įvertinimą gavo 8,95 proc., Tytuvėnų 

gimnazijoje – 21,05 procentai abiturientų), anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą (Lietuvoje 86-100 balų 

gavo 21,75 proc., Tytuvėnų gimnazijoje – 39,13 proc. abiturientų). Iš valstybinio anglų kalbos brandos 

egzamino 3 mokiniai gavo 100 balų įvertinimą. 

Lyginamoji analizė valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkių su Kelmės rajono 

mokyklų mokinių vidurkiais: 

 Lietu-

vių 

klb. 

Matema-

tikos 

Anglų 

klb. 

Biologi-

jos 

Vokiečių 

kalbos 

Fizikos Istorijos Geogra-

fijos 

Informa-

cinių 

techno-

logijų 

Tytuvėnų 

gimnazijos 
46,47 49,68 68,65 45,7 36 39 50,14 52,63 26,5 

Kelmės 

rajono 
33,7 36,2 59,5 53,3  40,7 46,1 51,3 33,8 

Geresni Tytuvėnų gimnazijos mokinių rezultatai už Kelmės rajono abiturientų, yra iš šių 

valstybinių brandos egzaminų: lietuvių klb., matematikos, anglų klb., istorijos, geografijos. 

Brandos atestatai įteikti 97,06 proc. abiturientų (33 abiturientų gavo brandos atestatus, 1 

abiturientas gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą). Baigę gimnaziją mokiniai tęsia mokymąsi 

kitose švietimo įstaigose: 8 mokiniai, t.y. 23,5 proc., (2016 m. – 27 proc.) studijuoja 

universitetuose, 4 mokiniai, t.y. 11,8 proc. (2016 m. – 39 proc.) studijuoja kolegijose, 6 mokiniai, 

t.y. 17,6 proc., (2016 m. – 9 proc.) mokosi profesinėse mokyklose. 16 mokinių, tai sudaro 47 proc., 

(2016 m. – 22 proc.) nestojo, dirba. Nestojusiųjų mokinių skaičius padidėjo, kadangi mokiniai nori  

metus padirbėti, kad turėtų lėšų studijoms, pragyvenimui ir tiksliau žinotų, ko sieks ateityje. 

2. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose nustatytus veiklos 

tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis. 

2.1. Gimnazija savo veiklą organizavo, vadovaudamasi 2015-2017 metų strateginiu 

planu, 2017 metų veiklos planu, ugdymo planais (Tytuvėnų gimnazijos, Tytuvėnų gimnazijos 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus ir Mockaičių skyriaus pradinio ugdymo 

programos ugdymo planu; Tytuvėnų gimnazijos ir Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planu; Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus 

ugdymo planu). Rūpintasi gimnazijos misijos, vizijos, filosofijos įgyvendinimu, įvaizdžio 

formavimu, analizuotas veiklos pokytis. 

2.2. 2017 m. pasirašytos  3 naujos bendradarbiavimo sutartys: VšĮ Psichologinės 

sveikatos centru, VšĮ ,,Tikra mityba“, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija. Sėkmingai 

bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės 

bažnyčia, Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekomis, Tytuvėnų regioniniu parku, Tytuvėnų seniūnija, 

Tytuvėnų kultūros centru, Piligrimų centru, Tytuvėnų bendruomene, Pagryžuvio bendruomene, 

Mockaičių bendruomene, rajono ir šalies švietimo, kultūros ir sporto institucijomis. Socialiniai 

partneriai dalyvavo sprendžiant problemas, organizuojant gimnazijos renginius, rėmė finansiškai 

(prizais, nominacijomis ir pan.).  

2.3. 2017 m. buvo išsikelti du veiklos tikslai:  Tobulinti ugdymą pamokose ir 

neformaliojo švietimo užsiėmimuose, siekiant mokinių asmeninės pažangos, atsižvelgiant į mokinių 

individualumą ir analizuojant rezultatus; Stiprinti saugią, tolerantišką ir veiklią gimnazijos 

bendruomenę. Tikslų įgyvendinimo analizę atliko įsivertinimo grupė, gimnazijos vadovai. Siekiant 

padėti mokiniams siekti asmeninės pažangos, mokytojai rengdami ilgalaikius dalykų planus, 

detaliai išanalizavo Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, brandos egzaminų rezultatus. Išanalizavus turimus duomenis, buvo skiriamos 

konsultacinės, poreikių tenkinimo valandos. 2017 m. lapkričio mėn. buvo atlikta I-IV gimnazijos 

mokinių apklausa apie konsultacijų lankymą ir naudingumą. 70 proc. mokinių nurodė, kad lankė 
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matematikos, 28 proc. – lietuvių kalbos, 23 proc. – anglų kalbos, 8,5 proc. – rusų kalbos, po 6,4 

proc. – istorijos ir chemijos, 4,25 proc. – geografijos, 2,2 proc. - fizikos konsultacijas. 91,5 proc. 

apklaustų mokinių nurodė, kad jeigu nesupranta pamokos visuomet gali klausti mokytojo, nueiti į 

konsultacijas. Kad didėtų mokinių susidomėjimas gamtos mokslais, informacinėmis 

technologijomis ir matematika, bus suorganizuotos 4 išvykos į laboratorijas: Kauno technologijų 

universiteto elektronikos laboratoriją, Šiaulių universiteto biologijos ir chemijos laboratoriją, 

Klaipėdos universiteto gamtos mokslų laboratoriją,  Aleksandro Stulginskio universiteto tyrėjų 

naktį. Mokinių iniciatyva buvo suorganizuota akcija ,,Savaitė be namų darbų“, o mokytojų 

iniciatyva – akcija ,,Nei vienos praleistos pamokos“.  

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo procesą, buvo sukurta, aptarta ir sėkmingai  

įgyvendinama pamokų vadavimo tvarka. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono dalykinėse olimpiadose, rajono, regiono, respublikos 

konkursuose. 2016-2017 m. m. rajoninėse dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose užėmė: 

pirmas vietas – 13 mokinių, antras vietas – 12 mokinių, trečias vietas – 8 mokiniai. Rajoninėse 

varžybose mokinių komandos laimėjo 8 pirmąsias vietas, 3 antrąsias vietas ir 4 trečiąsias vietas. 

Respublikos zonos varžybose laimėtos 3 pirmosios vietos ir po vieną antrą ir  trečią vietą. 

Respublikiniuose piešinių, plakatų konkursuose trys mokiniai buvo pirmi, du mokiniai treti. 

Mokytojai įvairiais būdais stebėjo ir analizavo mokinių individualią pažangą. Mokytojų 

tarybos posėdžiuose aptarti mokinių asmeninę pažangą sąlygojantys veiksniai, mokinių individuali 

pažanga, pagalbos būdai (2017-02-02, 2017-05-23, 2017-05-29, 2017-06-01) ir priimti konkretūs 

susitarimai. 2017-08-31 mokytojų tarybos posėdyje detaliai aptartos gimnazijos metodinių grupių 

veiklos ataskaitos pagal gimnazijos tikslus ir uždavinius. 

Vyko sisteminga pamokų stebėsena, mokytojai stebėjo ir aptarė vieni kitų pamokas 

(kolegialus ryšys). 

2017 metai buvo vykdomas sistemingas tėvų informavimas, pasitelkiant įvairias 

priemones: susirinkimus, individualius pokalbius, pokalbius telefonu, Tamo dienyną, gimnazijos 

tinklalapį. 2017 metais 3 kartus (2017-03-23, 2017-09-27, 2017-10-12) analizuotas tėvų 

prisijungimo prie Tamo dienyno aktyvumas. Konstatuotas faktas, kad tėvai aktyviau domisi įrašais 

Tamo dienyne: 10,64 proc. padidėjo Mockaičių skyriaus mokinių tėvų prisijungusių prie dienyno, 

12,6 proc. – Tytuvėnų gimnazijos, 25 proc. – Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus 

tėvų. 

2.4. 2017 m. balandžio–gegužės mėn. atlikti Nacionaliniai mokinių pasiekimų 

patikrinimo (toliau MNPP) testai 2, 4, 6, 8 klasėse. Tytuvėnų gimnazijos MNPP  2 klasėse dalyvavo 

100 proc. mokinių, 4 klasėse dalyvavo 95 proc. mokinių, 6 klasėse – 94 proc. mokinių, 8 klasėse – 

97 proc. mokinių.  Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus MNPP 2 klasėje dalyvavo 

75 proc. mokinių, 4 klasėje dalyvavo 100 proc. mokinių.  

2.4.1. Tytuvėnų gimnazijos 2 klasių mokinių pasirengimas tolesniam mokymuisi 

(pagal MNPP testų rezultatus): 

Dalykas/mokinių skaičius 

Pasirengęs 

tolesniam 

mokymuisi (proc.) 

Nepakankamai 

pasirengęs tolesniam 

mokymuisi  (proc.) 

Didelė rizika 

tolesniam 

mokymuisi (proc.) 

 

Skaitymas / 20 mokinių 65 25 10 

Rašymas / 21 mokinys 52,4 31 16,6 

Matematika / 21 mokinys 71,4 14,3 14,3 

2.4.2. Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus 2 klasių mokinių 

pasirengimas tolesniam mokymuisi (pagal MNPP testų rezultatus): 

Dalykas/mokinių skaičius 

Pasirengęs 

tolesniam 

mokymuisi (proc.) 

Nepakankamai 

pasirengęs tolesniam 

mokymuisi  (proc.) 

Didelė rizika 

tolesniam 

mokymuisi (proc.) 
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Skaitymas / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

Rašymas / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

Matematika / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

2.4.3. Tytuvėnų gimnazijos 4 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP 

testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis 

(proc.) 

Pagrindinis 

(proc.) 

Patenkinamas 

(proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 15 mokinių 6,7 20 53,3 20 

Rašymas / 15 mokinių 13,3 46,7 26,7 13,3 

Matematika / 15 mokinių 20 26,7 40 13,3 

Pasaulio pažinimas  

/ 16 mokinių 

18,8 37,5 43,8 0 

2.4.4. Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinių 

pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis 

(proc.) 

Pagrindinis 

(proc.) 

Patenkinamas 

(proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 4 mokiniai 0 25 25 50 

Rašymas / 4 mokiniai 0 0 75 25 

Matematika / 4 mokiniai 0 50 25 25 

Pasaulio pažinimas  

/ 4 mokiniai 

0 50 25 25 

2.4.5. Tytuvėnų gimnazijos 6 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP 

testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis 

(proc.) 

Pagrindinis 

(proc.) 

Patenkinamas 

(proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 31 mokiniai 6,5 41,9 38,7 12,9 

Rašymas / 34 mokiniai 2,9 35,3 52,9 8,8 

Matematika / 31 mokiniai 12,9 29,0 48,4 9,7 

2.4.6. Tytuvėnų gimnazijos 8 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP 

testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis 

(proc.) 

Pagrindinis 

(proc.) 

Patenkinamas 

(proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 43 27,9  44,2 27,9 0 

Rašymas / 43 23,3 55,8 20,9 0 

Matematika / 43 25,6 27,9 30,2 16,3 

Gamtos mokslai / 38 26,3 60,5 13,2 0 

Socialiniai mokslai / 41 24,4 53,7 19,5 2,4 

2.5. 2017 metais gauta 358 vnt. įvairių dokumentų, išsiųsta 199 vnt. dokumentų. Iš 

Kelmės rajono savivaldybės užregistruoti 165 gauti dokumentai, tai: raštai, mero potvarkiai (10 

vnt.), Kelmės rajono savivaldybės administracijos raštai (44 vnt.), Socialinės paramos skyriaus 

sprendimai (23 vnt.),  Savivaldybės tarybos sprendimai (33 vnt.), švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo įsakymai, raštai (50 vnt.), vaiko teisių apsaugos skyriaus raštai  (5 vnt.), iš kitų 

įstaigų, institucijų – 193 dokumentai.  
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2017 m. išsiųsti  199 raštai, iš jų Kelmės rajono savivaldybės administracijai pateikta 13 

raštų, Savivaldybės tarybai – 9 raštai, Merui – 5 raštai, Finansų skyriui – 18 dokumentų, Vaiko 

teisių skyriui – 7 raštai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui – 20 raštų, kitoms įstaigoms – 127 

raštai. 

Per 2017 m. išleisti 895 įsakymai: personalo klausimais – 268,  veiklos klausimais – 247, 

mokinių klausimais – 323, darbuotojų atostogų ir komandiruočių – 58. Per metus užregistruoti 339 

tėvų  prašymai, 168 – mokinių prašymai, 436 – darbuotojų prašymai.  

Nusiskundimų raštu 2017 m. negauta. 

2.6. Gimnazijoje parengti ir įgyvendinti projektai, dalyvauta programose: 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

 Projekto veiklos (nauda mokyklai) Pastabos (tarptautinis, 

šalies, savivaldybės ) 

1. Vokiečių kalbos 

skatinimas Kelmės 

rajone 

Pradinių klasių mokiniai mokėsi žaisdami  

kalbėti vokiškai. 

Projekto vertė 153,04 EUR 

Paramos fondo ,,Vaikai 

Lietuvoje“ lėšos, 

paskirtos Kelmės rajono 

savivaldybės.  

Įgyvendintoja  

A. Urbonaitė 

2. Projektas ,,Mes 

rūšiuojam“ 

Mokiniai mokėsi rūšiuoti atliekas. Už 

sukauptus taškus įsigyta knygų už 86,58 

EUR 

UAB ,,Atliekų tvarkymo 

centras“. 

Įgyvendintojos   

D. Hinz,  

R. Guobienė 

3. Tarptautinis lenkų-

lietuvių projektas 

2017 m. spalio pradžioje 14 mokinių 

vyko į  Lenkijos respublikos Miastko 

miestą, kartu dalyvavo projekto 

įgyvendinimo renginiuose, tobulino 

bendravimo ir anglų kalbos įgūdžius, 

atliko įvairias užduotis grupėse. 

Įgyvendintojai  

G. Karpinienė,  

R. Levickas 

4.  Programa ,,Antras 

žingsnis“ 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio 

ugdymo skyrius gavo programos 

komplektą, kuriame įvairūs plakatai, 

kortelės, metodinė medžiaga, DVD 

pamokų vedimui. Pagal šią programą 

mokytoja vedė pamokas 4 klasės 

mokiniams. 

Komplekto vertė 162,18 EUR 

Rengėja, įgyvendintoja  

R. Guobienė 

5. Programa ,,Pienas 

vaikams“ 

Pradinių klasių mokiniai gavo pieno 

produktų, už 1550,40 EUR 

Įgyvendintojos  

D. Lauraitienė,  

R. Šimkienė 

6. Programa ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“ 

Pradinių klasių mokiniai gavo įvairių 

vaisių, sulčių už 792,80 EUR 

 

7. Projektas ,,Stiprink 

emocinę sveikatą 

draugų rate“ 

2017 m. birželio mėn. pradžioje 4-5 

klasių 19 mokinių lavino savęs pažinimo, 

empatijos, problemų ir konfliktų 

sprendimo, pykčio valdymo įgūdžius, 

dalyvaudami dienos stovykloje. 

Rengėjos ir 

įgyvendintojos  

L. Gečienė, 

R. Pažerauskienė, 

I. Stonkienė 

2.7. 2017 metais toliau buvo tęsiamas kompiuterinės technikos bei su ja susijusių 

priemonių atnaujinimas: nupirkti 4 nešiojami kompiuteriai už 1606,47 eurus, 6 pakabinami ekranai 

už 377,25 eurus, 1 projektorius BenQ už 399,30 eurų, 4 kompiuterio kolonėlės už 188,81 eurų, 2 
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spausdintuvai HP M26A už 225,06 eurų. Pradėtos įrenginėti poilsio zonos mokiniams: nupirkti 

minkštasuoliai, sėdmaišiai už 1928,99 eurų.  Įsigyti 525 vnt. įvairių vadovėlių už 5324,09 Eur., 

mokomosios literatūros 10 vnt.  už 89,40 Eur. Gauti 22 vnt. knygų už 109,29 Eur. Anglų kalbos 

kabinetui pakeista lenta – nupirkta trijų dalių magnetinė lenta už 151,00 eurą. Mockaičių skyriui 

nupirktas krepšinio stovas už 208,57 eurus. Įsigyta kitų mokymo priemonių už 172,59 eurus. 

2.8. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti 

panaudojimas: 

Metai Maksimali suma 

lėšų pagal MK 

metodiką (Eur) 

Panaudota lėšų 

suma (Eur) 

Panaudota 

lėšų suma 

(proc.) 

Panaudota 

vadovėliams 

įsigyti (Eur) 

Panaudota 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti (Eur) 

2017 8291,00 7244,16 87,37 4684,06 2560,10 

2016 8739,00 7039,81 80,55 3392,16 3647,65 

2015 8615,00 7289,00 84,60 2946,00 4343,00 

2017 m. panaudotų mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo 

priemonėms įsigyti, padidėjo 6,82 procentai, lyginant su praėjusiais metais, dėl didelio poreikio 

įsigyti naujus vadovėlius (lietuvių kalbos ir literatūros). 

2.9. 2017 m. rugsėjo mėn. duomenimis į gimnaziją iš namų atvežamas 201 mokinys, iš 

jų 108 maršrutiniu transportu, 65 geltonaisiais autobusais, 28 kitais vežiojimo būdais. Pavežama iš 

mokyklos į namus maršrutiniu transportu 111, geltonaisiais autobusais – 75, kitais būdais 15 

mokinių. Mockaičių skyriaus visi mokiniai gyvenatys toliau kaip 3 km. pavežami geltuonoju 

autobusu, Tytuvėnų gimnazijos ir Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, 

gyvenatys toliau kaip 3 km. pavežami maršrutiniais autobusais, geltonuoju autobusu, kitais būdais. 

Problema – Bulavėnų kaimo mokinių pavežėjimas (mokiniai pavežami maršrutiniu autobusu, tačiau 

tai labai ilgas maršrutas, kadangi užsuka į daug kaimų, nepatogus  ir labai brangiai kainuojantis). 

Problemos sprendimo būdas – reikalingas papildomas transportas. 

2.10. 2017 m. gruodžio mėn. duomenimis buvo 127 nemokamai maitinami mokiniai: 

Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių mokinių – 20, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyriaus mokinių – 13, Mockaičių skyriaus mokinių – 37, Tytuvėnų gimnazijos 5-8; I-IV 

gimnazijos klasių mokinių – 57. Maitinami mokiniai Tytuvėnų gimnazijos valgykloje bei nuvežant 

pagamintą maistą į II korpusą, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrių, Mockaičių 

skyrių. Maitinimo organizavimą sistemingai stebėjo sveikatos priežiūros specialistė ir socialinė 

pedagogė. Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017 m. gegužės mėn., spalio mėn. ir 

lapkričio mėn. atliko  maisto tvarkymo subjekto patikrinimus, maitinimo problemų ar pažeidimų 

nenustatė. 

2.11. 2017 metų lapkričio-gruodžio mėn.  gimnazija dalyvavo Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros inicijuotame įsivertinime, kuris naudojant IQES online sistemą, leido įvertinti 

tėvų, mokinių  lūkesčius, išanalizuoti gautus duomenis. 

2.11.1. Įsivertinimo išvados: 

2.11.1.1. Mokinių apklausos rezultatai (vertinimas nuo 1 iki 4): 

Aukščiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Žemiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

 

2.3 – Man yra svarbu mokytis – 3,5; 

2.2 – Gimnazijoje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – 3,2;  

2.1 – Mokytojai man padeda pažinti mano 

gabumus ir polinkius – 3,1;  

2.6 – Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,1; 

2.9 – Man įdomi ir prasminga gimnazijoje 

2.5 – Į gimnaziją einu su džiaugsmu – 2,7; 

2.13 – Su mokytoju planuojame mano mokymosi 

tikslus ir žingsnius jiems pasiekti – 2,7; 

2.11 – Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis – 2,9; 

2.10 – Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų 

ar neteisingai atsakyti – 2,9; 

2.12 – Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės – 
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organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla – 3,1. 

2,9. 

2.11.1.2. Tėvų (globėjų) apklausos rezultatai (vertinimas nuo 1 iki 4): 

Aukščiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Žemiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

1.2 – Gimnazijoje mokytojai vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti vienas kitam – 3,5; 

1.8 – Gimnazija skatina mokinius būti 

aktyviais gimnazijos gyvenimo kūrėjais – 

3,4; 

1.3 – Mokytojai padeda vaikams suprasti 

mokymosi svarbą gyvenime – 3,4; 

1.9 – Gimnazijoje organizuojama socialinė 

ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir 

prasminga – 3,4; 

1.12 – Aš esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių aptarimus – 3,3. 

1.11 – Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal 

savo gebėjimus – 2,9; 

1.7 – Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

gimnazijoje niekas nesijuokė, nesišaipė – 2,9; 

1.13 - Gimnazijoje mano vaikas mokomas 

planuoti savo mokymąsi – 3,1; 

1.5 – Į gimnaziją mano vaikas eina su džiaugsmu 

– 3,1; 

1.10 – Į mano vaiko klaidas per pamokas yra 

žiūrima kaip į mokymosi galimybę – 3,1. 

Atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatų žemiausias vertes, numatyti tobulintini veiklos 

aspektai 2018 metams ir įsivertinimo sritis – vadovavimas mokymuisi (mokymosi lūkesčiai ir 

mokinių skatinimas; ugdymo(si)organizavimas). 

3. Įstaigos biudžetas: 

Biudžeto asignavimai pagal lėšų paskirtį Lėšos, tūkst. Eur Pastabos  

(pokytis tūkst. Eur) 

Biudžeto lėšos mokymo aplinkai 

finansuoti 

340,3 +17,8 

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 13,1 +1,4 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija (mokinio krepšelio lėšos) 

655,2 +66,6 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM, 

projektai) 

2,1  

Socialinė parama pinigais (nemokamas 

mokinių maitinimas, maisto gamybos 

išlaidos) 

28,5 +0,8 

Iš viso: 1039,2 +86,6 

Lėšų pokytis yra dėl Mockaičių skyriaus prijungimo prie Tytuvėnų gimnazijos. 

4. Informacija apie Įstaigos turtą bei jo būklę: 

4.1. Ilgalaikio turto pagal įsigijimo savikainą 2017 m. gruodžio 31 d. buvo už 

1992590,97 Eur.,  likutinė vertė 1307622,91 Eur. Lyginant su 2016 m. duomenimis (pagal įsigijimo 

savikainą), turto padidėjo už 117886,20 Eur., prie Tytuvėnų gimnazijos prijungus Mockaičių 

skyrių. 2016 metais ilgalaikio turto pagal įsigijimo savikainą Tytuvėnų  gimnazijoje buvo už 

1874704,71 Eur, likutinė vertė 1283909,56 Eur. 

4.2. Ilgalaikis turtas pagal turto grupes: 

Turto grupė Įsigijimo savikaina, EUR Likutinė vertė 2017-12-

31, (EUR) 

Nematerialus turtas 16809,27 0,00 

Pastatai 1545297,44 1071383,34 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 165578,24 106229,14 

Mašinos ir įrenginiai 32531,38 6328,81 

Transporto priemonės 70198,78 38739,89 
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Baldai ir biuro įranga 72675,75 4481,19 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 89500,11 80460,54 

Iš viso: 1992590,97 1307622,91 

4.3. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-274 

Tytuvėnų gimnazijai perduoti Mockaičių pagrindinei mokyklai priklausę pastatai: pastatas – 

mokykla, esantis Liepų g. 2, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 446,39 

kv. m.; pastatas – pradinė mokykla, esantis Liepų g. 4, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės 

r., bendras plotas 260,83 kv. m.; pastatas – mokyklos sporto salė, esantis Parko g. 5, Johampolio k., 

Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 105,55 kv. m.; pastatas – dirbtuvės, esantis Parko g. 

7, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 78,12 kv. m. Sporto salės ir 

dirbtuvių pastatai blogos būklės ir ugdymo procese buvo nebenaudojami. 

2017 metais statinių kasmetinė apžiūros metu įvertinta pastatų būklė: 

Eil. 

Nr. 

Pastato pavadinimas, adresas Unikalus Nr. Būklė 

1. Mokykla, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai 4400-0673-6490 Gera 

2. Ūkio pastatas, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai 5496-2005-7028 Bloga 

3. Mokykla (II korpusas), Taikos g.1, Tytuvėnai 5495-8021-1010 Gera 

4. Mokykla, Sodų 10, Pagryžuvio km., Tytuvėnų apyl. 

sen. 

4400-0005-7183 Patenkinama 

5. Ūkinis pastatas, Sodų 10, Pagryžuvio km., Tytuvėnų 

apyl. sen. 

4400-0005-7207 Bloga  

6. Sporto salė, Taikos g.4A, Tytuvėnai 5498-7002-5011 Patenkinama 

7. Pastatas-mokykla, Liepų g. 2, Johampolio k., 

Tytuvėnų apyl. sen. 

5495-9010-2020 Gera 

8. Pastatas-pradinė mokykla, Liepų g. 4, Johampolio k., 

Tytuvėnų apyl. sen. 

4400-4010-0447 Gera 

9. Pastatas-mokyklos sporto salė, Parko g. 5, 

Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen. 

4400-4122-7998 Bloga 

10. Pastatas-dirbtuvės, Parko g. 7, Johampolio k., 

Tytuvėnų apyl. sen. 

4400-4122-8119 Bloga 

5. Informacija apie Įstaigoje atliktus patikrinimus, jų išvados, rekomendacijų 

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą: 

5.1. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus patikrinimo akto 2017 m. 

balandžio 5 d. Nr. PA.6.23-14 (17.11.5 6.23) išvada: Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Meno 

skyriuje veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.  

5.2. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės Z. Barakauskienė ir D. Stonienė 

2017 m. gegužės 3 d. stebėjo Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir 

standartizuotų testų) vykdymą 8 klasėse. Išvada – Standartizuoti testai vykdyti vadovaujantis 2017 

metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) vykdymo 

tvarkos aprašu. 

5.3. Kelmės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. gegužės 26 d. Maisto 

tvarkymo subjekto planinio patikrinimo akto Nr. 35VMĮP-32 išvada: esminių teisės aktų pažeidimų 

nenustatyta ir poveikio priemonių subjektui netaikoma. Pareikšta žodinė pastaba, kad iš maisto 

dalinimo patalpos būtų išnešta ne maisto tvarkymui skirta įranga. Įranga po patikrinimo išnešta. 

5.4. Kelmės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. spalio 24 d. Maisto 

tvarkymo subjekto patikrinimo, pagal prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo 

pažymėjimo išdavimo, akto Nr. 35VMĮP-57  išvada – subjektas atitinka reikalavimus prašomai 

veiklai (maisto dalinimo patalpa, II korpusas, Taikos g. 1). 
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5.5. Kelmės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. lapkričio 6 d. Maisto 

tvarkymo subjekto patikrinimo, neplaninio, pagal prašymą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo 

pažymėjimo išdavimui, nes keitėsi Mockaičių pagrindinės mokyklos statusas ir maitinimo patalpa 

perkelta į kitą patalpą, akto Nr. 35VMĮP-59  išvada: esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta; 

subjektas atitinka maisto tvarkymo reikalavimus prašomai veiklai. 

6. Problemos, susijusios su Įstaigos veikla ir siūlomi sprendimo būdai: 

6.1. Klasių komplektų užpildymas. Klasių, kurių yra po du komplektus užpildymas tik 

72-84 proc., todėl gimnazijai trūksta mokinio krepšelio lėšų. Taupant lėšas neišnaudojamos visos 

bendrųjų ugdymo planų galimybės, mokytojams mokami minimalūs atlyginimo koeficientai. 

6.2. Kompiuterinės įrangos poreikis. Tik po vieną kompiuterį turi pradinių klasių 

kabinetai, 50 proc. mokytojų dirba su  senesniais nei  10 metų kompiuteriais. Biologijos kabinetui 

reikalinga interaktyvi lenta.  

6.3.  7 kabinetams reikia atnaujinti mokyklinius baldus (suolus): labai seni, dažyti. 

Kadangi klasės atnaujinimui reikia apie 1500 eur., sudarytas baldų atnaujinimo eiliškumas, 

planuojant kasmet atnaujinti nors po vieną klasę.  

6.4. Būtina keisti Sporto salės (Taikos g. 4A) šildymo sistemą, apšildyti pastatą, 

sutvarkyti stogą. Problemos sprendimas – ieškoti galimybių lėšų gauti iš projektų, naudoti lėšas, 

gautas iš savivaldybės. 

6.5. Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje reikalingas sporto salės 

(grindų ir hidroizoliacinės stogo dangos (korėta, praleidžia vandenį)) bei katilinės remontas (2017 

metais katilinėje atliktas minimalus remontas). 

6.6. Mockaičių skyriuje reikia įrengti žaidimų aikštelę ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

krepšinio aikštelę mokyklinio amžiaus vaikams. 

6.7. Mockaičių skyriuje visiškai susidėvėjusi pradinės mokyklos stogo danga 

(asbestinis šiferis), nėra lietaus nuvedimo sistemos. 

 

 

______________________ 
 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos posėdžio 2018-03-22 

Protokoliniu nutarimu Nr. GT-1 

 


