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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

19 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi,

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 punktais, atsižvelgdama į Šilalės r. Laukuvos Norberto

Vėliaus gimnazijos 2021 m. kovo 8 d. raštą Nr. S-57-(2.15) „Dėl pritarimo metų veiklos

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

2020 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS

STASIO BAUBKAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija buvo išsikėlusi šiuos veiklos prioritetus:

2019-2020 m. m. veiklos plane - kelti mokytojų kvalifikaciją, stiprinant dalykines ir efektyvaus IKT

panaudojimo kompetencijas ir kurti pozityvią, saugią ir bendradarbiaujančią aplinką, 2020-2021 m.

m. – gerinti ugdymo kokybę, užtikrinti sveikas ir saugias darbo ir mokymosi sąlygas.

2020 m. rugsėjo 1 d. 3-ose ikimokyklinio, 2-ose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 15-oje

bendrojo ugdymo klasių mokėsi 358 mokiniai, iki 2020 m. gruodžio 31 d. 1 mokinys išbrauktas iš

mokinių sąrašų, į gimnaziją mokytis atėjo 3 mokiniai. Gimnazijoje dirba 42 mokytojai, 8 pagalbos

mokiniui specialistai, 28 nepedagoginiai darbuotojai. Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. dirba pilna

gimnazijos vadovų komanda: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1,5 etato)

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Įgyvendinant veiklą pasiekti šie rezultatai:

2020 metais visi mokiniai sėkmingai baigė mokslo metus ir perkelti į aukštesnę klasę, visi

gimnazijos II klasės mokiniai įgijo pagrindinį, o gimnazijos IV klasės mokiniai įgijo vidurinį

išsilavinimą. Dėl karantino ir nuotolinio mokymo sunku objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus,

ir ypač lankomumo rezultatus, ir juos lyginti su ankstesniais mokslo metais.

22,99 proc. pradinių klasių mokinių mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, o 47,13

proc. - pagrindiniu pasiekimų lygmeniu, tačiau tik 4,64 proc. 5 – gimnazijos IV klasių mokinių

mokėsi labai gerai arba puikiai, o net 58,55 proc. šių klasių mokinių – patenkinamai.

Dėl paskelbto karantino nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai, pagrindinio

ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyko.

Tik 13,96 procentų abiturientų laikytų brandos egzaminų buvo įvertinti aukštesniuoju

pasiekimų lygmeniu (vieno abituriento anglų kalbos žinios įvertintos 100 balų), o 39,53 proc.

abiturientų valstybinius brandos egzaminus išlaikė patenkinamu pasiekimų lygmeniu. Valstybinius

brandos egzaminus išlaikė visi lietuvių ir anglų kalbų, geografijos ir istorijos egzaminus laikę

mokiniai, bendras išlaikytų valstybinių brandos egzaminų buvo 88,4 proc. Tik biologijos

valstybinio egzamino aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu išlaikiusių mokinių skaičius viršija Šilalės

rajono vidurkį. Anglų kalbos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų įvertinimai viršija rajono

mokyklų vidurkius, arti rajono vidurkio yra biologijos valstybinio brandos egzamino įvertinimas.

2020 m. nė vienas abiturientas nepasirinko laikyti fizikos, chemijos, informacinių

technologijų valstybinių brandos egzaminų.

Gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo rajono biologijos (2 pirmos ir 3 antros vietos),

matematikos (1 pirma ir 2 trečios vietos), chemijos (2 antros vietos), fizikos (antra vieta), istorijos

(antra vieta), informacinių technologijų (pirma vieta), Vakarų Lietuvos mokyklų biologijos (antra

vieta) olimpiadose.

Mokiniai rengė ir pristatė pranešimus regioninėse ir respublikinėse konferencijose:

„Smulkioji tautosaka pradinių klasių ugdyme“ (5 mokiniai), „Menas mokytis ir tyrinėti“ (4

mokiniai), “Stebėk,  pažink, suprask ir taikyk“ (2 mokiniai)“.

Sėkmingai dalyvauta 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynėse. Lietuvos kaimo

vietovių mokyklų galutinėje įskaitoje užimta 10-oji vieta.

Kaimo vietovių mokyklų tinklinio finalinėse varžybose mergaitės iškovojo I vietą,

žaisdamos su miestų komandomis pateko į tarpzonines varžybas, bet dėl pandemijos mokinių

olimpinis festivalis buvo nutrauktas. Kaimo vietovių mokyklų kvadrato (gim. 2007 m. ir jaunesnių)

varžybose mergaitės užėmė II vietą, o berniukai tarpzoninėse varžybose - II vietą; stalo teniso
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berniukų (gim. 2003 m.) komanda tarpzoninėse kaimo vietovių mokyklų varžybose užėmė II vietą,

rajoninių varžybų prizininkais tapo berniukų krepšinio 3x3 (III vieta), vaikinų tinklinio (III vieta),

smiginio merginų (III vieta) ir vaikinų (II vieta), stalo teniso berniukų (gim. 2004 m.) (II vieta) ir

mergaičių (gim. 2003 m.) (II vieta) komandos.

Dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose projektuose baigti vykdyti dviejų metų Erasmus+

bendrojo ugdymo švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Mokomės, kad mokytume“ – 3

mokytojai stebėjo darbą Portugalijos švietimo įstaigose ir Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių

projektas „Amazing Race“ – baigiamajame tarptautiniame projekto susitikime Suomijoje (Lieto

mieste) dalyvavo 8 mokiniai ir 3 mokytojai. Vykdant Erasmus+ bendrojo ugdymo strateginių

partnerysčių projektą „Stand Against Bullying Through Arts“ dalis veiklų vyko nuotoliniu būdu,

mokymuose ir projekto susitikime Graikijoje (Glyfados mieste) dalyvavo atitinkamai 3 ir 2

mokytojai.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. koordinuojame dviejų metų Erasmus+ mokyklų mainų

partnerysčių projektą „Sport is a game. No fight lets play“, dalyvaujame ESFA projekte „Šilalės,

Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

2020 m. suaktyvėjo ugdymo karjerai veiklos - gimnazijoje vyko susitikimai su VDU

Bioekonomikos plėtros bei Agronomijos fakultetų atstovais, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio

Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono karinio vieneto karo prievolės pareigūnais, mokiniai

vyko į „Aukštųjų mokyklų mugę 2020“, Klaipėdos turizmo bei Klaipėdos verslo ir paslaugų

profesines mokyklas. Pasirašyta sutartis su „MT Group“ dėl gimnazijos mokinių darbo vasarą,

buvusių gimnazijos mokinių praktikos atlikimo įmonės padaliniuose.

Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, mokytojai teikė konsultacijas po pamokų,

dirbo individualiai, jeigu tik to pageidavo mokiniai ir jų tėvai. Su specialiųjų poreikių mokiniais,

turinčiais kalbos ir kalbėjimo problemų, dirbo logopedas. Per pamokas dirbo specialusis pedagogas,

mokytojo padėjėjas - šie specialistai teikė pagalbą mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių

mokiniais.

Tenkindami neformaliojo ugdymo poreikius mokiniai galėjo rinktis veiklas iš 27 pasiūlytų

neformaliojo švietimo programų, kurias pasirinko 73 proc. 1-gimnazijos IV klasių mokinių.

Padidėjo STEAM krypties veiklų, pasiūlytos naujos dailės, kulinarijos programos, pradėjo veikti

„Europos klubas“.

2020 m. pavasarį visi mokytojai susipažino su virtualiomis mokymo(si) aplinkomis,

dalyvavo mokymuose apie nuotolinį mokymą, buvo paskirtas skaitmeninių technologijų

administratorius (IKT koordinatorius). Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija pasirinko naudoti

vieną virtualią mokymo(si) aplinką visose klasėse. Įdiegus Microsoft Office365 buvo organizuoti

mokymai, kuriuos vedė išoriniai konsultantai ir gimnazijos mokytojai, analizuota gimnazijos

mokytojų nuotolinio darbo patirtis, vykdyta mokinių apklausa, rugsėjo ir spalio mėnesiais po vieną

šeštadienį organizuotas nuotolinis mokymas. 

Visi gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją, vidutiniškai vienas mokytojas 3,9 dienos

per metus.

Siekiant įvertinti gimnazijoje vykstančius pokyčius 2020 m. atliktas gimnazijos veiklos

srities „Lyderystė ir vadyba“ įsivertinimas. Per metus pagerėjo žemiausi veiklos įvertinimai (tėvų

įtraukimas į gimnazijos sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą – nuo 2,6 iki 2,8, atsižvelgimas į visų

asmenų nuomones priimant sprendimus – nuo 2,0 iki 2,8), didžiausiu poreikiu keistis išlieka

būtinybė kurti gimnaziją, kurioje visi jaučiasi gerai, atviras kalbėjimas apie problemas, bet šių

rodiklių teigiami pokyčiai akivaizdūs (atitinkamai nuo 3,3 iki 2,7 ir nuo 3,1 iki 2,6). Silpniausia

sritis ugdant mokinius yra lyderystė ir į(si)traukimas į gimnazijos veiklų planavimą ir vykdymą. 

Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su psichologių komanda, organizuotos individualios

psichologų konsultacijos darbuotojams. Siekiant gerinti tėvų informavimą, įtraukti juos į gimnazijos

veiklas, kiekvieną savaitę tėvams išsiunčiama informacija apie vykusias veiklas ir ateinančios

savaitės planus. Mokiniai, tėvai, mokytojai įtraukiami į tvarkų, taisyklių rengimo darbo grupes,

konkursų vykdymo komisijas. Patvirtintos naujos vidaus darbo tvarkos taisyklės, paruoštos ir

varstymui pateiktos mokinių elgesio, lankomumo, skatinimo ir drausminimo tvarkos. 2020 m.
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lapkričio mėn. išrinka nauja gimnazijos taryba, kurioje pasikeitė 80 proc. tarybos narių, gruodžio

mėn. pradėti darbo tarybos rinkimai.

2020 m. pradžioje sėkmingai pradėtas priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių

maitinimas savitarnos būdu, todėl įsigyta reikalinga įranga ir buvo pasiruošta nuo rugsėjo mėnesio

savitarnos būdu maitinti visus pradinių klasių mokinius.

Sprendžiant problemas glaudžiai bendradarbiauta su Laukuvos seniūnija.

Sprendimai dėl gimnazijos lėšų daugeliu atvejų buvo aptariami ir derinami su gimnazijos

institucijomis: darbo apmokėjimas su darbo taryba, mokymo priemonių pirkimas - su mokytojų

metodine taryba. Didžioji dalis priemonių buvo įsigyta stiprinant gimnazijos informacinių

technologijų bazę ir siekiant užtikrinti nuotolinį mokymąsi visiems mokiniams.

Didžiausios problemos yra gebėjimas savarankiškai mokytis, asmeninė atsakomybė už

mokymosi rezultatus, reikia logopedo pagalbos ikimokyklinio ugdymo vaikams, trūksta psichologo.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai:

Finansavimo šaltiniai Lėšos ( (tūkst. Eur.)

Planuota Įvykdyta

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 346,2 346,2

Iš jų:

1.1.  Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 276,4 276,4

1.2. Kitos būtinosios lėšos 66,4 66,4

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 3,4 3,4

2. Mokymo lėšos 671,6 671,6

Iš jų:

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 654,7 654,7

2.2. Kitos būtinosios lėšos 16,9 16,9

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 17,1 17,1

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais - -

3.2. Kitos būtinosios lėšos 17,1 17,1

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) 38,8 38,8

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos - -

6. Iš viso (1+2+3+4+5) 1073,7 1073,7

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 2,9 2,9

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 1,9 1,9

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 1,0 1,0

* 2020 m. gautos lėšos vykdomiems ir naujai pradėtam Erasmus+ projektams – 41604 eurai.

___________________________

PRITARTA

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos

tarybos 2021 m. sausio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 1
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