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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-56
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi,
įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus, atsižvelgdama į Šilalės r. Laukuvos
Norberto Vėliaus gimnazijos 2022 m. vasario 22 d. raštą Nr. S-49-(2.15) „Dėl pritarimo ataskaitai“,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus Stasio Baubkaus
2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis
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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
STASIO BAUBKAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 2020–2021 m. m. veiklos plane gimnazija buvo
išsikėlusi du prioritetus: gerinti ugdymo kokybę, užtikrinti sveikas ir saugias darbo ir mokymosi
sąlygas, ir 2021–2022 mokslo metų veiklos prioritetus – ugdymo kokybės gerinimą, gimnazijos
kultūros ir lyderystės stiprinimą, savitos gimnazijos kultūros formavimą, funkcionalios ir
dinamiškos, palankios asmenybės ūgčiai mokymosi aplinkos kūrimą, gimnazijos pastatų
modernizavimą.
Įgyvendinant prioritetus didelės įtakos turėjo COVOD-19 sukelti iššūkiai: nuotolinio
mokymas (pasirengimas, reikalingos įrangos stygius, savikontrolės ir atsakomybės trūkumas),
darbas klasėse, o ne kabinetuose, mokinių ir darbuotojų saugumo užtikrinimas, pablogėjusi
bendruomenės emocinė būklė.
Daug dėmesio buvo skiriama nuotolinio darbo gerinimui: naudota vieninga virtuali
mokymosi aplinka Office365, mokytojai dalyvavo mokymuose ir mokė technologijomis naudotis
vieni kitus, įsigyta kompiuterinės įrangos, skaitmeninis ugdymo turinys (EMA, Eduka,
MozaBook). Nuo 2021 m. rugsėjo mokytasi dirbti hibridiniu būdu, iš mokinio krepšelio lėšų
papildomai įsigyti 2 komplektai reikalingos įrangos.
2020–2021 mokslo metais visi mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. 25 proc. pradinių
klasių mokinių mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, o 39,13 proc.– pagrindiniu pasiekimų
lygmeniu, tačiau tik 1 5–IV gimnazijos mokinys mokėsi puikiai, 7 proc. mokėsi labai gerai arba
puikiai, o 50,4 proc. – patenkinamai.
Visi II gimnazijos klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas vyko nuotoliniu būdu. 15 proc. mokinių pasiekė aukštesnįjį pasiekimų
lygmenį, 40 proc. – pagrindinį, 20 proc. mokinių patenkinamą, o 25 proc. II gimnazijos klasės
mokinių patenkinamo pasiekimo lygmens nepasiekė. 75 proc. pagrindinį išsilavinimą įgijusių
mokinių tęsia mokymąsi gimnazijoje pagal vidutinio ugdymo programą.
Visi IV gimnazijos klasės mokiniai įgijo vidurinį išsilavinimą. Nors tik 2 mokiniai
neišlaikė pasirinkto brandos egzamino, tik 3,14 proc. abiturientų valstybinius brandos egzaminus
išlaikė aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, 47,5 proc. pasiekė patenkinamą pasiekimų lygmenį.
Tik anglų kalbos valstybinio brandos egzamino vidutinis įvertinimas viršijo rajono vidurkį. 2021
metais nė vienas abiturientas nepasirinko laikyti fizikos, chemijos valstybinių brandos egzaminų,
2022 m. – fizikos.
Rajono olimpiadose mokiniai laimėjo 19 prizinių vietų, 4 mokiniai dalyvavo
respublikiniuose olimpiadų etapuose, laimėtas Tarptautinis Pangea matematikos konkursas.
Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, mokytojai teikė konsultacijas po pamokų,
dirbo individualiai (jeigu tik to pageidavo mokiniai ir jų tėvai), buvo teikiamos konsultacijos
abiturientams ir kitiems mokiniams, dėl nuotolinio mokymo karantino metu turėjusiems
mokymosi sunkumų. 13 mokinių, kurie nesijungė prie nuotolinių pamokų, neatliko užduočių
namuose, 2021 m. sausio–gegužės mėnesiais buvo ugdomi gimnazijoje. Jiems pagalbą teikė
socialinis pedagogas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas. Su specialiųjų poreikių mokiniais,
turinčiais kalbos ir kalbėjimo problemų, dirbo logopedas. Pamokų metu dirbo specialusis
pedagogas, mokytojo padėjėjas, šie specialistai teikė pagalbą su specialiųjų poreikių mokiniais
dirbantiems mokytojams. Papildomai įsteigta 0,75 mokytojo padėjėjo etato. Gimnazija turi visus
reikalingus specialistus, išskyrus psichologą, nepilnai tenkinamas logopedo paslaugų poreikis.
Gimnazija neturi psichologo, todėl pagalba mokiniams buvo teikiama bendradarbiaujant
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su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,
dalyvaujant Geros savijautos programoje, tikslingai ieškant lektorių. Šie užsiėmimai vyko visai
klase, grupei mokinių arba individualiai. Siekiant pagerinti mokytojų psichologinę emocinę
būseną gimnazijoje buvo organizuota 2 modulių 40 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos
ir patirtys“.
Tobulindami kvalifikaciją pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir
mokymuose gimnazijoje, Šilalės rajone, Lietuvoje arba nuotoliniu būdu. Gimnazija parengė ir
įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno
kultūros pamokose“, kurioje dalyvavo Šilalės ir aplinkinių rajonų mokytojai.
Geriau tenkinant vaikų ir tėvų poreikius, 2021 m. vasarą veikė 1 ikimokyklinio ugdymo
grupė, nuo 2021 m. lapkričio 15 d. pradėta pailgintos darbo dienos grupės veikla. Sudarant
geresnes mokymosi sąlygas ir siekiant geresnių mokymosi rezultatų II gimnazijos klasėje
(mokosi 27 mokiniai) per 3 lietuvių kalbos ir matematikos pamokas klasė dalijama į grupes, 5 –
II gimnazijos klasių mokiniai turi galimybę papildomai pasirinkti lietuvių kalbos ir matematikos
modulius. Skirtos valandos mokomųjų dalykų, kurių organizuojami valstybiniai brandos
egzaminai konsultacijoms (be Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtų lėšų).
Didinant mokinių ir tėvų atsakomybę, aiškinantis mokinių poreikius ir problemas vyksta
trišaliai (mokinys-tėvai-mokytojas) susitikimai, kuriuose aptariami mokinių pasiekimai ir
pažanga. Dėl nuotolinio mokymosi ribojimų pavasarį klasių tėvų susirinkimai, susitikimai su
mokiniais ir tėvais dažniausiai vyko nuotoliniu būdu, nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio –
gimnazijoje.
Mokiniams, turintiems elgesio problemų, klasės vadovas su socialiniu pedagogu sudarė
pagalbos planus ir juos įgyvendina. Vykdomos tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo
prevencijos programa ,,Gyvai“, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
Vykdant ugdymą karjerai 2020–2021 mokslo metais susitikimai su Klaipėdos
technologijų mokymo centro, Tauragės jaunimo užimtumo skyriaus, Kauno Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centro atstovais vyko virtualiai, abiturientai susitiko su Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono karinio vieneto karo prievolės
pareigūnu. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. gimnazijos mokiniai lankėsi Tauragės profesinio rengimo
centre, Plungės technologijų ir verslo mokykloje, susitiko su Šilalės rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos atstovu.
Įvairinant veiklas gimnazijos mokytojai vedė integruotas, netradicines pamokas,
organizavo netradicines ugdymo dienas, 2 šeštadienius ugdymas organizuotas nuotoliniu būdu.
Gimnazija tęsė arba pradėjo dalyvauti rajono ir šalies projektuose: antros klasės mokiniai mokėsi
plaukti dalyvaudami Šilalės sporto mokyklos projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje”, 4 ir 6 klasių mokiniai dalyvavo pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta
Europos Sąjungoje“ teoriniuose ir praktiniuose mokymuose, 5–8, I–III gimnazijos klasių
mokiniai dalyvavo projekte „Tavo žinia žmonijai“, kurį organizavo Respublikinis vaikų ir
jaunimo centras, pradinių klasių mokiniai – LRT televizijos tarptautinės vaikų draugystės
iniciatyvoje ,,Matau tave“. Aktyviai dalyvauta įvairiuose piešinių konkursuose. Dėl pandeminės
situacijos didelė dalis renginių organizuota virtualiai. Baigtas ESFA projektas „Šilalės, Šakių ir
Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, kurio paskirtis
didinti ugdomųjų veiklų dalį lauke.
2020–2021 mokslo metais nevyko Lietuvos mokyklų žaidynės, 2021 m. rudenį
gimnazijos komandos dalyvavo tik draugiškuose tinklinio ir lėkščiasvydžio turnyruose Rietave ir
Kėdainiuose. Siekiant gerinti mokinių sveikatą, didinti fizinį aktyvumą fizinio aktyvumo veiklos
buvo organizuotos tik gimnazijoje (turizmo dienos, tinklinio varžybos, žygiai). Nuotoliniu būdu
organizuota žingsnių akcija mokiniams, jų tėvams ir mokytojams „Dirbu, mokausi ir
žingsniuoju“, skirta Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – trisdešimtmečiui paminėti, kurios
nugalėtojais tapo mokinių tėvų komanda.
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Dalyvaudama tarptautiniame projekte, gimnazija koordinuoja dviejų metų „Erasmus+“
mokyklų mainų partnerysčių projektą „Sport is a game. No fight lets play“ („Sportas yra
žaidimas. Nekovokime, bet žaiskime“). Dėl epidemiologinės situacijos 2021 m. balandžio mėn.
nuotoliniu būdu organizavome pirmąjį tarptautinį susitikimą mokytojams, o 2021 m. rudenį 14
mokinių ir 5 mokytojai dalyvavo tarptautiniuose susitikimuose Italijoje ir Rumunijoje. Švietimo,
garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai pateikta paraiška dalyvauti Erasmus+ sporto
srities smulkių bendradarbiavimo partnerysčių projekte „PRESS-Promoting Rural Youth
Engagement through Sport and Social Inclusion“ („Kaimo jaunimo įsitraukimo skatinimas per
sportą ir socialinę įtrauktį“), atrankos rezultatai dar nepaskelbti.
Atsižvelgiant į susidariusią mokymosi situaciją dėl valstybėje paskelbto karantino, 2021
metų pavasarį gimnazijos ugdymo veiklos kokybės analizei buvo pasirinkta sritis - mokymo(si)
aplinkos. Nors mokiniai ir tėvai patenkinti mokymui(si) naudojama virtualia mokymosi aplinka,
aprūpinimu būtina kompiuterine įranga (planšetiniu kompiuteriu, nešiojamu kompiuteriu,
mikrofonu, kamera, ausinėmis), bet jų netenkino įvairesnės įrangos ir skaitmeninių priemonių
naudojimo įvairovė.
Siekiant didinti mokinių socializaciją, gerinti užimtumą, mažinti nuotolinio mokymosi
praradimus, 68 gimnazijos mokiniai dalyvavo nemokamose vasaros poilsio stovyklose:
gimnazijos vaikų vasaros poilsio stovykloje „Sportuok, keliauk, pažink“ – 34 mokiniai, jaunųjų
šaulių stovykloje Šiauliuose – 8 mokiniai, VšĮ „Kalbų ir kultūros lizdelis“ prie Paršežerio
vykusioje stovykloje anglų kalba „Kelionė į kitokį kalbų ir mokslo pasaulį“ – 15 mokinių, Šilalės
rajono savivaldybės kultūros centro ir VšĮ „Etnoklubas“ organizuotoje tarptautinėje
etnokultūrinėje stovykloje „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, skirtoje Marijos Gimbutienės
metams paminėti – 11 mokinių.
2021 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 360 mokinių, dirba 68 darbuotojai, iš jų – 41
pedagoginis darbuotojas. Per metus 1 etatu sumažinta aptarnaujančio personalo (valytojo).
Pedagoginių darbuotojų kaita buvo minimali, darbą nutraukė mokytoja turėjusi 3 kontaktines
valandas, net 10 pedagoginių darbuotojų dirba ir kitose švietimo arba kultūros įstaigose.
Po pakartotinių rinkimų išrinka nauja darbo taryba.
Dėl pandeminės situacijos reguliuojami srautai, įsigyti bekontakčiai termometrai.
Greitaisiais COVID 19 antigenų testais testuojasi 74 proc. mokinių, imunizuoti 96 proc.
darbuotojų, organizuotas mobilios brigados atvykimas skiepyti darbuotojus gimnazijoje.
Dėl projektuotojų užimtumo, projekto ekspertizių vėlavo stogo konstrukcijų
sustiprinimo darbai, kurie buvo būtini saulės šviesos elektrinių įrengimui.
Skirtos lėšos naudotos taupiai. Užtikrinti būtini gimnazijos poreikiai, įsigyta papildoma
įranga mokiniams ir mokytojams nuotoliniam ir hibridiniam mokymui (skaitmeninis turinys,
belaidžio interneto stotelės, planšetiniai kompiuteriai, vaizdo kameros, ausinės), sutaupytos lėšos
atliekant stogo sustiprinimo darbus.
Gimnazijai būtina didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis,
inžinerija ir matematika, atnaujinti mokymo įrangą, ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo
ir verslumo kompetencijas, siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir kiekvieno mokinio
pažangos bei atsakomybės.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Finansavimo šaltiniai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų:
1.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais
1.2. Kitos būtinosios lėšos
1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
2. Mokymo lėšos

Lėšos (tūkst. Eur)
Planuota
Įvykdyta
384,9
384,9
304,7
75,2
5,0
716,2

304,7
75,2
5,0
716,2
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Iš jų:
2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais
2.2. Kitos būtinosios lėšos
2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
3. Lėšos už teikiamas paslaugas
3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais
3.2. Kitos būtinosios lėšos
3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos)
5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos
6. Iš viso (1+2+3+4+5)
7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS):
Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS)
Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS)
____________________________________
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693,9
22,3
18,1
18,1
45,7
1119,2
3,1
2,0
1,1

693,9
22,3
18,1
18,1
45,7
1119,2
3,1
2,0
1,1
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