
PATVIRTINTA 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-209 

   

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Tytuvėnų gimnazija – biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, siekianti kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės, savo veiklą grindžianti lygiaverčiais susitarimais bei visuomenės vertinama už gerą 

mikroklimatą, saugią mokymosi aplinką, jaukų, nuoširdų ir rezultatyvų mokinių, mokytojų, vadovų 

bendravimą bei tikslingą ir kryptingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Gimnazijoje 

sudarytos puikios sąlygos mokinių mokymuisi bei saviraiškai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

integracijai, aktyviai mokinių veiklai. Džiugina rezultatyvus mokinių dalyvavimas rajoninėse 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose.   

2019 metais gimnazijoje buvo gausu reikšmingų veiklų: sėkmingai įgyvendintas II etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo etapas, renginių ciklu paminėtas gimnazijos 70-metis, įgyvendintas 

tarptautinis lenkų-lietuvių bendradarbiavimo projektas, projektas ,,Padėk sau ir kitiems“, Olweus 

patyčių prevencinė programa, prevencinis projektas–stovykla ,,Padėk sau ir kitiems“, aktyviai ir 

kryptingai veikė savivaldos institucijos, nuosekliai vyko mokytojų kvalifikacijos kėlimas, 

bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi. Gimnazijos bendruomenė, eidama pokyčių keliu, plačiu 

mastu įsitraukė į respublikinį projektą „Lyderių laikas 3“.  

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

  

1. Tytuvėnų gimnazijos strateginio ir 2019 metų veiklos plano prioritetai: asmeninė branda 

ir mokymosi pažanga; mokymo(si) aplinka; pozityvus profesionalumas, bendruomeniškumas ir 

partnerystė. Strateginis ir metinis planai grindžiami bendrai apmąstytu mokytojų, mokinių, tėvų 

sutarimu ir rengiami atsižvelgiant į turimus duomenis, įsivertinimo išvadas. 2019 metų gimnazijos 

veiklos plane buvo išsikelti ir sėkmingai įgyvendinti tikslai: 1. Kryptingai bendradarbiaujant gerinti 

mokymo ir mokymosi kokybę. 2. Puoselėti ir kurti gimnazijos tradicijas, stiprinant saviraiškų 

bendruomenės dalyvavimą gimnazijos gyvenime.  

2. Gimnazijoje įgyvendinama strateginiame plane numatyta kokybiško mokymo ir aktyvaus 

mokymosi programa. Programos įgyvendinimui buvo keliami strateginiai tikslai, padedantys tobulinti 

ugdymo proceso kokybę ir veiksmingumą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pamokos vadybos 

tobulinimui, ugdymo turinio, mokymo metodų ir formų pritaikymui bei mokymosi pagalbos teikimui, 

grįžtamajam ryšiui. Reikšmingą vaidmenį, įgyvendinant metinius uždavinius šioje srityje, turėjo 

nacionalinis projektas ,,Lyderių laikas 3“. Projekto ,,Lyderių laikas 3“ mokykliniuose renginiuose, 

seminaruose dalyvavo 50 mokytojų (buvo planuota, kad dalyvaus 30), direktorė vyko į stažuotę 

užsienyje (į Suomiją, Estiją) bei dalyvavo dviejose stažuotėse Lietuvoje (Druskininkuose ir Varėnoje). 

Gimnazijoje buvo sėkmingai taikomas pamokos studijos metodas (įvykdyta 15 pamokos studijos ciklų, 

tai yra 45 pamokos). Stebimas ryškus gabiųjų mokinių rezultatų gerėjimas (mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį mokymosi lygį, padidėjo 1,85 procentais (2019 m. – 10,34 proc., 2018 m. – 8,49 proc.). 
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3. 2019 metais visi pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikaciją. Gimnazijoje 

organizuoti 2 bendri seminarai: „Pasidalytoji lyderystė. Pamokos studijos metodas“ (dalyvavo 14 

mokytojų), „Vaikai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai“ (dalyvavo 50 mokytojų) 

ir 1 seminaras Meno skyriaus mokytojams ,,Mokinių mokymosi motyvacija, realybė, lūkesčiai ir 

galimybės muzikiniame ugdyme“. Pedagogams sudarytos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (dalyvavo 61 mokytojas). Iš viso gimnazijos pedagogai 

kvalifikaciją tobulino 1866 valandas, vidutiniškai po 31 valandą (5 dienas) kiekvienas.  

4. Analizuojant pirmų metų strateginiame plane numatytų priemonių įgyvendinimo 

vertinimo rodiklius, stebimi ryškūs pokyčiai stebėsenos vertinimo rodiklio ,,mokytojai, parenka 

ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdami į mokinio gebėjimus ir poreikius“ (pradinė vertė pagal 

įsivertinimo išvadas buvo 2,7, o 2019 m. pasiekta vertė 3,1), tačiau nepakito įsivertinimo vertė (liko 

2,9) ,,mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“.   

5. Tėvų, mokinių, mokytojų labai gerai vertinamas laikinųjų grupių sudarymas pagal 

mokinių mokymosi poreikius (matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos, IT pamokose), 

individualių, grupinių konsultacijų teikimas (962 metinės valandos). Mokinių mokymosi motyvaciją, 

aktyvumą ir savivaldų dalyvavimą pamokose didino elektroninių pratybų, vaizdo pamokų naudojimas, 

interaktyvių užduočių atlikimas, Kahoot“ programos,  SMART lab išplėstinių mokymo priemonių 

naudojimas. 

6. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta, kad 98 proc. tėvų, 93 proc. 

mokinių teigė, kad mokytojai padeda mokiniams suprasti išsilavinimo ir mokymosi vertę;  87 proc. 

mokinių, 95 proc. tėvų teigė, kad mokytojai mokiniui padeda pažinti jo gabumus ir pomėgius. 

 

III SKYRIUS 

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

7. Finansavimas:       

Biudžeto asignavimai pagal lėšų paskirtį 2018 m. lėšos, 

 tūkst. Eur 

2019 m. 

lėšos,  

tūkst. Eur 

Pokytis 

tūkst. Eur 

Biudžeto lėšos mokymo aplinkai finansuoti 369,5 

 

436,7 

 

+67,2 

 

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 11,6 11,0 -0,6 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 

(mokinio krepšelio lėšos) 

761,1 801,6 +40,5 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM, 

projektai) 

1,4 1,7 +0,3 

Socialinė parama pinigais (nemokamas 

mokinių maitinimas, maisto gamybos išlaidos) 

29,5 38,6 +9,1 

Iš viso: 1173,1 1289,6 +116.5 

8. 2019 metų pabaigoje gimnazija turėjo trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams už 21967,23 

Eur. (2018 m. už 19701,05 Eur), pokytis: 2266,18 Eur. daugiau nei 2018 m.). Įsiskolinimas padidėjo 

dėl darbo užmokesčio darbuotojams didėjimo ir dėl nepakankamo aplinkos finansavimo. 

Įsiskolinimas 2018 m. 

Eur 

2019 m. 

Eur 

Pokytis 

Eur 

ryšių paslaugos 149,72 17,66 -132,06 

transporto paslaugos 2421,06 3265,62 +844,56 

komunalinės paslaugos 14374,06 10276,70 -4097,36 
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mokinių pavežėjimas 2756,21 8407,25 +5651,04 

mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas 541,00 0  

darbo užmokestis, socialinis draudimas 4118,00 5891,01 +1773,01 

sukaupti nepanaudoti atostoginiai 54336,21 63800,62 +9464,41 

9. Gimnazijai 2019 metais išlaikyti skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai 

dėl jų panaudojimo derinti su gimnazijos savivaldos institucijomis, bendruomene. 

10. Gerinant mokinių ugdymo sąlygas 2019 m. įsigyti 706 vnt. vadovėlių už 7037,93 Eur 

(pokytis lyginant su 2018 m. + 438,89 Eur, 100 proc. išpildytas mokytojų poreikis, 2018 m. poreikis 

patenkintas 70 proc.) bei 121 vnt. grožinės literatūros knygų už 485,27 eurus. 2019 m. nupirkta 14 

pavadinimų mokymo priemonių įvairiems mokomiesiems dalykams už 2780,10 Eur (pokytis–2070,10 

Eur daugiau lyginant su 2018 m.). Atnaujinti 8 kabinetai: dorinio ugdymo (tikybos), sporto klasė, 2 

matematikos kabinetai, anglų kalbos kabinetas, technologijų (maisto ruošos) kabinetas; lietuvių kalbos 

kabinetas,  įsteigtas rašytojo Vlado Kalvaičio vardo lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas (buvo 

planuota atnaujinti 2 kabinetus). Gimnazijos teritorijoje įrengtos 2 lauko klasės. 

11. 2019 m. rugsėjo mėn. duomenimis į gimnaziją iš namų atvežami 185 mokiniai, iš jų 107 

maršrutiniu transportu, 49 geltonaisiais autobusais (gimnazija turi 2 geltonuosius autobusus), 29 kitais 

vežiojimo būdais. Pavežama iš mokyklos į namus maršrutiniu transportu 111, geltonaisiais autobusais – 

63, kitais būdais 11 mokinių. Mockaičių skyriaus visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km., 

pavežami geltonuoju autobusu, Tytuvėnų gimnazijos ir Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

skyriaus mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km., pavežami maršrutiniais autobusais, kitais būdais. 

Problema: 2 mokinius į gimnaziją atveža kitos švietimo įstaigos mokyklinis autobusas, nes maršrutinis 

autobusas ten nevažiuoja. 

12. 2019 m. gruodžio mėn. duomenimis buvo 129 nemokamai maitinami mokiniai, t. y. 8 

mokiniais daugiau nei 2018 m. (2018 metais buvo 121 nemokamai maitinamas mokinys): Tytuvėnų 

gimnazijos pradinių klasių mokinių - 15 (pokyčio nėra), Pagryžuvio ikimokyklinio - pradinio ugdymo 

skyriaus mokinių - 12 (pokyčio nėra), Mockaičių skyriaus mokinių - 25 (pokytis: -8 mok.), Tytuvėnų 

gimnazijos 5–8; I–IV gimnazijos klasių mokinių - 77 (pokytis: 16 mokinių daugiau). 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. 

13. Tytuvėnų gimnazijoje su jai priklausančiais skyriais per 2019 metus vidutinis darbuotojų 

skaičius - 85. Visi dirbantys asmenys atitiko pareigoms keliamą kvalifikaciją. 2019 m. aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją įgijo du pedagoginiai darbuotojai.   

     

IV SKYRIUS 

PLANUOTŲ REIKŠMIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 

14. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos stebėsenos įsivertinimo rodikliai, palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu: 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2019 m. 

Poky-

tis  

1. Švietimo konteksto rodikliai    

 Bendras mokinių skaičius 423 430 +7 

 Iš jų:    

 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių skaičius 16 20 +4 

 pradinio ugdymo mokinių skaičius 114 121 +7 

 pagrindinio ugdymo mokinių skaičius 231 225 -6 

 vidurinio ugdymo mokinių skaičius 62 64 +2 

 Meno skyriaus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 103 112 +9 
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pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programose 

besimokančių mokinių skaičius 

 Komplektų skaičius 27 25 -2 

 Iš jų jungtinių komplektų skaičius 5 4 -1 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai    

 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas vidurkis 7,68 7,78 +0,10 

 Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, proc. 8,49 10,34 +1,85 

 
Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygmens bent iš 

vieno dalyko, proc. 
0 0 0 

 
Mokinių, baigusių pradinio ugdymo programą, skaičius  43  

 
29 -14 

 
Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius (proc. nuo 

bendro skaičiaus) 

43 

(100 proc.) 

27  

(93,1 proc.) 
 

 Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, skaičius  46  43  -3 

 
Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius (proc. nuo 

bendro skaičiaus) 

45 

(97,83 proc.)  

43 

(100 proc.) 
 

 PUPP matematikos išlaikyto aukštesniuoju lygiu, proc. 8,70 18,60 +9,90 

 PUPP matematikos išlaikyto pagrindiniu lygiu, proc. 15,22 23,26 +8,04 

 PUPP matematikos išlaikyto patenkinamu lygiu, proc. 30,43 18,60 -11,83 

 PUPP matematikos išlaikyto nepatenkinamu lygiu, proc. 45,65 39,54 -6,11 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto aukštesniuoju 

lygiu, proc. 
17,39 16,28 -1,11 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto pagrindiniu lygiu, 

proc. 
47,83 48,84 +1,01 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto patenkinamu lygiu, 

proc. 
34,78 32,56 -2,22 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto nepatenkinamu 

lygiu, proc. 
0 2,32 +2,32 

 
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius (proc. nuo 

bendro skaičiaus) 
97,22 100 +2,78 

 
Valstybinių brandos egzaminų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 
2,7 3,8 +1,1 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų aukštesniuoju 

lygiu, proc. 
2,06 3,17 +1,11 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų pagrindiniu 

lygiu, proc. 
40,2 46 +5,8 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų patenkinamu 

lygiu, proc. 
47,42 34,92 -12,50 

 Įvertintų ,,neišlaikyta“ valstybinių brandos darbų proc. 10,32 15,87 +5,57 

 
Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, rajono olimpiadose, 

konkursuose, varžybose pelniusių prizines vietas, skaičius 
93 95 +2 

3. Mokinių saviraiškos ugdymas    

 Bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo programų skaičius 27 26 -1 

 
Bendrojo ugdymo neformaliajam švietimui skirtų val. skaičius 

per savaitę 
36 35 -1 

 
 Meno skyriaus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programų skaičius 
18 20 +2 

 

Meno skyriaus formalųjį švietimą papildančiam pradinio ir 

pagrindinio ugdymo, neformaliajam ugdymo skirtų valandų 

skaičius per savaitę 

175,5 184 +8,5 

 
Rengti ir/ar įgyvendinti tarptautiniai, šalies projektai, 

programos, skaičius 
7 9 +2 
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Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) nuo visų 

mokinių skaičiaus 
35% 37% +2% 

 Vykdyti gimnazijos lygmens ugdomieji projektai, skaičius 6 6 0 

 
Gimnazijos lygmeniu projektuose dalyvavusių mokinių dalis 

(proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
76% 30%  

 Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 58 88 +30 

 
Kultūros pasui skirtų lėšų panaudojimas (Eur ir proc. nuo 

skirtų lėšų skaičiaus) 

545 

 

6100 

 

+5555 

 

4. Personalą apibūdinantys rodikliai    

 Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 55,3 55,7 +0,4 

 Iš jų:      

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 47,05 47,7 +0,65 

 Pagalbos mokiniui specialistų pareigybių (etatų) skaičius 4,75 4,5 -0,25 

 
Vadovų, pavaduotojų, skyriaus vedėjų pareigybių (etatų) 

skaičius 
3,5 3,5 0 

 Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 28,75 29,5 0,75 

 Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 49,9 50,9 +1 

5. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos.    

 Mokytojų, skleidusių patirtį rajone ir respublikoje, dalis (proc.) 37% 38% +1% 

 
Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (,,Pamokos studija“, 

,,Kolega – kolegai“), skaičius 
52 61 +9 

 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui  
21 31 +10 

 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam vadovui 
108 76 -32 

15. Abiturientų tolimesnės veiklos pasirinkimo palyginimas 
Pasirinkimas  Metai/mokinių pasirinkimų procentinė išraiška 

2017  2018 2019 Pokytis 

lyginat 

paskutinius 

2 metus 

Aukštosios mokyklos (universitetai) Lietuvoje 23,53 16,67 24,24 +7,57 

Kolegijos 8,82 16,67 30,30 +13,63 

Profesiniai rengimo  centrai, mokyklos 17,65 27,78 18,18 -9,6 

Studijos užsienyje 2,94 0 0 0 

Savanorystė 0 5,55 6,07 +0,52 

Darbo rinka Lietuvoje arba užsienyje 47,06 33,33 21,21 -12,12 

16. 2019 m. abiturientų Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų) pasirinkimas: 
Pavadinimas Metai/mokinių skaičius 

2017 2018 2019 

Vilniaus universitetas 2 2 2 

Kauno technologijos universitetas 2 0 2 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1 3 0 

Mykolo Romerio universitetas 1 0 0 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 0 1 

Vytauto Didžiojo universitetas 1 0 2 

Šiaulių universitetas 0 1 1 

17. Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai neatsiejami nuo gimnazijos įvaizdžio formavimo, 

gimnazijos mikroklimato, ugdymo ir darbo sąlygų gerinimo, pozityvumo, IT taikymo, glaudaus ir 

dalykiško bendravimo ir bendradarbiavimo. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Dialogo ir susitarimų kultūra – vienas iš sėkmės garantų, įgyvendinant ugdymo tikslus. Didelis 

darbas nuveiktas planuojant veiklą, kuriant naujas ar papildant esamas tvarkas, susitarimus, priimant 

sprendimus. Bendrai gimnazijos kultūrai reikšmės turėjo susitikimai su buvusiais abiturientais, kurie, 

baigę mokyklą, atranda joje daugybę pozityvių dalykų, o ypač gražaus bendravimo ir apie tai kalba 

mokiniams.  

Bendrai veiklai mokinius ir mokytojus bei tėvus sutelkė gimnazijos bendradarbiavimas su 

Tytuvėnų ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijomis, kultūros centru, Piligrimų centru, biblioteka, Tytuvėnų, 

Pagryžuvio ir Mockaičių bendruomenėmis, Regioniniu parku. 

Be abejo, kasmet keičiasi mokiniai, ir ne visada greitai pavyksta pasiekti planuotų rezultatų 

(pagerinti lankomumą, padidinti mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį 

skaičių, ir dar didesnį dėmesį skirti mokinių savivokai, savivertei, emocinei brandai), bet nuoširdus 

darbas, geranoriškumas, sutelktos bendruomenės pastangos padeda įgyvendinti lūkesčius. 

Yra problemų, kurių sprendimui reikalinga ir išorės pagalba: reikalingas dar vienas mokyklinis 

autobusas, kadangi mažėjant klasių komplektų skyriuose, didėja ir platėja teritorija, iš kurios atvežami 

mokiniai į gimnaziją; reikalingos investicijos į sporto salės pastatą.  

 

 

Direktorė      Irma Stankuvienė 
                                      (Parašas)                                                              (Vardas, pavardė) 

 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2020 m. gegužės 27 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. GT-2-1 

 


