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ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS  2013  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
 

1.   Įstaigos pristatymas. 

1.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69, Širvintos, LT-19121, tel. 
 

(8 382) 51 230, gimnazija@lsg.lt; internetinės svetainės adresas www.lsg.lt . 
 

1.2. Įstaigos vadovė: Audronė Buzienė; 5,5 metų vadybinio darbo stažas, vadybinės kategorijos 
 

neturi. 
 

1.3. darbuotojų skaičius 

Administracijos darbuotojai Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai 

5 55 20 
 
 

1.4. mokinių skaičius 

 2013-01-01 2013-09-01 

Klasių komplektų skaičius 17 16 

Mokinių skaičius 444 429 
 
 

1.5. naudojamos šildomos patalpos - 5182,6 m². 
 

1.6. 2013 m. biudžetas 
 

Paskirtis Gauta  (tūkst. Lt) 

2013 m. 

Panaudota (tūkst. Lt) 

2013 m. 

Mokinio krepšelio lėšos 

Darbo užmokestis 1558,3 1558,3 

Soc. draudimo įmokos 481,9 481,9 

Vadovėliai ir 
 

kitos mokymo priemonės 

27,5 15,18 
 

12,32 

Pedagogų kvalifikacijai kelti 4,8 4,8 

Kitos paslaugos 5,5 5,5 

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 
 

orientavimui 

0,4 0,4 

Informacinėms ir komunikacinėms 
 

technologijoms diegti ir naudoti 

0,9 0,9 

Nemokamas maitinimas 40,5 40,5 
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Savivaldybės biudžetas 

Paskirtis Gauta  (tūkst. Lt) 
 

2013 m. 

Panaudota (tūkst. Lt) 
 

2013 m. 

Darbo užmokestis 236,3 236,3 

Soc. draudimo įmokos 73,00 73,00 

Šildymas 87,4 87,4 

Elektra 34,1 34,1 

Ryšių paslaugos 1,6 1,6 

Spaudiniai 0,2 0,2 

Kitos prekės 13,9 13,9 

Vanduo ir kanalizacija 10,3 10,3 

Remontas (transportas) 20,2 20,2 

Kitos paslaugos 13,4 13,4 

Kitos mašinos ir įrenginiai 13,00 13,00 

Lengvatinis mokinių pavežėjimas 70,00 70,00 

Komandiruotės išlaidos 0,4 0,4 

 
 

Savarankiškas mokyklos biudžetas 

 
Paskirtis Gauta  (tūkst. Lt) 

 

2013 m. 

Panaudota (tūkst. Lt) 
 

2013 m. 

Paramos fondo lėšos 6390,49 6261,64 

Biudžetinių įstaigų pajamos 66,3 66,3 

Biudžetinių įstaigų pajamos (nuoma) 10,5 10,5 

,,Comenius“ projektas 58,7 6,2 

Kiti projektai: „Dvasiškai stiprus ir sveikas 
 

emociškai“ 

 

1,15 
 

1,15 

 

 
 

Švietimo  įstaigai  2013  m.  mokinio  krepšelio  lėšų  funkcijoms  vykdyti  pakako.  Sąmatų 

ribose  29298  Lt  planuotų  2013  metų  biudžeto  lėšų  negauta,  todėl  įstaiga  turi  22035,15Lt 

kreditorinį įsiskolinimą (komunalinės paslaugos, mokinių vežiojimas). 
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2.   Švietimo įstaigos veiklos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai 
 
 

2012–2013 mokslo metais gimnazijoje pasiekta, kad 35,8 proc. mokinių mokosi tik gerai ir 

labai gerai. Aukštesniuoju lygmeniu mokslo metus baigė 35,8 proc. mokinių, pagrindiniu – 62,6 

proc. mokinių, 7 mokiniai buvo nepažangūs (1,6 proc.) 

Iš  109  antrokų  pagrindinį  išsilavinimą  įgijo  108  (99,1  proc.),  iš  121  abituriento  

vidurinį išsilavinimą  įgijo  ir  brandos  atestatus  gavo  120  (99,2  proc.),  su  pagyrimu  

gimnaziją  baigė  1 mokinys. 

 

2.1. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 
 

Egzaminas Laikė 
 

mokinių 

Didžiausias 
 

įvertinimas 

Mažiausias 
 

įvertinimas 

Lietuvių kalba ir literatūra 76 99 16 

Anglų kalba 51 100 16 

Rusų kalba 13 80 32 

Istorija 61 72 16 

Matematika 58 100 18 

Chemija 7 97 21 

Fizika 4 75 28 

Biologija 18 83 16 

Geografija 26 73 23 

Informacinės technologijos 7 90 21 

 
 

2.2. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 

 
Egzaminas Laikė 

 

mokinių 

Didžiausias 
 

įvertinimas 

Mažiausias 
 

įvertinimas 

Lietuvių kalba ir literatūra 43 9 4 

Menai 28 10 6 

Technologijos 15 10 6 

 
 
 

2.3. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 
 

Egzaminas Laikė 
 

mokinių 

Didžiausias 
 

įvertinimas (balais) 

Mažiausias 
 

įvertinimas (balais) 

Gautų įvertinimų 
 

vidurkis (balais) 

Lietuvių kalba 109 10 1 6,28 
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Matematika 108 10 1 5,19 

 
 

3. Pamokų lankomumas 

 
Iš viso 

 

praleista 

pamokų 

per m. 

m. 

Tenka 
 

vienam 

mokiniui 

Pateisinta 
 

pamokų 

Tenka 
 

vienam 

mokiniui 

pateisintų 

pamokų 

Nepateisinta 
 

pamokų 

Tenka 
 

vienam 

mokiniui 

nepateisintų 

pamokų 

Praleista 
 

pamokų 

dėl ligos 

Tenka 
 

vienam 

mokiniui 

praleistų 

pamokų 

dėl ligos 

2012–2013 m. m. 

70937 160,9 11263 25,5 36295 82,3 23379 53,0 

 

 
 

4. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas  su septyniomis  ES šalių mokyklomis (Realschule Barßel 

Europaschule, Vokietija (projektą koordinuojanti mokykla); Tunaholmsskolan, Švedija; Zakladni 

Skola Blansko  Erbenova,  Čekija;  Scuola  Media  Maria  Regina,  Italija;  Het  Erasmus  Almelo, 

Nyderlandai; Neue Mittelschule Mürzzuschlag, Austrija; Γυμνασιο Κεφαλου (Kefalos gimnazija), 

Graikija)  pagal  Comenius  projekto  Today –  Tomorrow  –  Together (Getting used  to  a  

changing Europe) („Šiandien  –  rytoj  –  kartu“  (Mes  -  besikeičiančioje  Europoje))  veiklas;  

tęsėme  veiklą tarptautiniame  projekte  „Veiklus  jaunimas“,  šalies  projektuose  „Drąsinkime  

ateitį“;    „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“; 

„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM); „Kam to reikia?“; nuo 2013 m. kovo mėn. 1 

dienos dalyvome socialiniame edukaciniame projekte  LIFTAS;   gimnazijos projektuose „Matyti 

širdimi“, „Aš prieš smurtą“, „Skrydis“. 

 
 

5. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose  2012–2013 m. m. 
 

 

Rajono Regiono Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 
 

skaičius 
Nugalėtojų 

 

skaičius 
Dalyvavusių 

 

skaičius 
Nugalėtojų 

 

skaičius 
Dalyvavusių 

 

skaičius 
Nugalėtojų 

 

skaičius 
Dalyvavusių 

 

skaičius 
Nugalėtojų 

 

skaičius 

168 99 11 9 16 8 - - 

 

 
 

6. Vadovo  indėlis, tobulinant įstaigos administravimą 
 

2013 m. informacija apie mokyklos veiklą buvo reguliariai talpinama mokyklos internetinėje 
 

svetainėje  www.lsg.lt,  gimnazijos  informaciniuose  stenduose,  rašomi  straipsniai  į  „Širvintų 
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kraštą“, „Krašto naujienas“, „Dialogą“. Buvo vykdytas tikslingas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais: Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Širvintų 

rajono   švietimo   centru,   Širvintų   policijos   komisariatu,   Širvintų   „Atžalyno“   

progimnazija, Alionių   pagrindine   mokykla,   Bagaslaviškio   Igno   Šeiniaus   pagrindine   

mokykla,   Zibalų pagrindine mokykla, Bartkuškio pagrindine mokykla, Širvintų pradine 

mokykla, Širvintų meno mokykla, Širvintų sporto mokykla, Širvintų parapijos senelių globos 

namais, Širvintų  ligoninės palaikomojo  gydymo  ir    slaugos  skyriumi.  Pradėtas  

bendradarbiavimas  su  Vilniaus  Simono Daukanto gimnazija. 

 

2012–2013   m. m. užtikrintas gimnazijos funkcionavimas, tikslingai organizuota ugdomoji 

veikla,  laiku  parengti  įstaigos  veiklą  reglamentuojantys  dokumentai  (2013–2015  m.  

strateginis planas, 2012–2013 m. m. ugdymo planas, 2013 m. veiklos planas). Tobulinta darbo su 

mokinių tėvais  sistema:  dirbama  su  tikslinėmis  mokinių  tėvų  grupėmis  (vidurinio  ugdymo  

programos sudarymas –  antrokų tėveliams; bandomųjų egzaminų rezultatų aptarimas bei brandos 

egzaminų pasirinkimas – ketvirtokų tėvams; pirmokų adaptacija gimnazijoje – pirmokų tėveliams 

ir pan.). Gimnazijoje  tirti  ir  analizuoti  veiklos  rezultatai,  mokinių  mokymosi  pasiekimai  

(pusmečių  ir mokslo  metų  pabaigoje),    pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  ir    

brandos  egzaminų rezultatai. 

 

Mokinių lavinimosi ir  saviraiškos poreikių tenkinimui ugdymo plano galimybės 2012–2013 

m. m. išnaudotos   100 %: gimnazijoje veikė 18 programų, 1 klubas, 4 projektai („Drąsinkime 

ateitį“,  „Matyti  širdimi“,  „Mes  prieš  smurtą“,  „Skrydis“),  2  organizacijos  (šaulių  ir  skautų). 

Programų rūšių skaičius  – 14  (sporto, šokių, muzikos, dailės, teatro,  etnokultūros, kraštotyros, 

profesinės,   technologinės,   pažintinės,  žinių   gilinimo,   projektai,   jaunųjų   žurnalistų   

klubas, organizacijos), kurias lankė 270 (arba 61 %) gimnazijos mokinių. 

 

Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, sudarytos dalykų modulių grupės (tam panaudota 11 

valandų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų pamokų), parengtos mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių (tokių mokinių gimnazijoje buvo 24) ugdymo programos. 

Praėjusiais metais vykdytos priemonės, užtikrinančios bendruomenės narių saugumą ir 

žalingų  įpročių  prevenciją:  organizuotos  akcijos  „Savaitė  be  patyčių“,  ,,Tolerancijos  diena‘‘, 

atliktas pirmos klasės gimnazistų adaptacijos naujoje mokykloje tyrimas, antros klasės mokinių 

mokymosi  motyvacijos  ir  gimnazijos  nelankymo  priežasčių  tyrimas.  Įgyvendintas  projektas 

"Dvasiškai  stiprus  ir  sveikas  emociškai",  organizuoti  renginiai,  skirti  Pasaulinei  AIDS 

dienai, 
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organizuota  renginių  savaitė,  skirta  žalingų  įpročių  prevencijai.  Gimnazistai  gilino  teisines 

žinias, dalyvaudami bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių 

respublikinio teisinių žinių konkurse „Temidė“. 

 

Gimnazijoje   į   ugdymo   procesą   toliau   sėkmingai   diegiamos   IKT.   Vienu   

kompiuteriu naudojasi  3,75  mokinio.  Siekiama  toliau  modernizuoti     ugdymo  procesą.  

Įsigyta  3  nauji multimedijos  komplektai  (nešiojamas  kompiuteris,  projektorius,  ekranas)  

geografijos,  lietuvių kalbos, istorijos kabinetams. 

Įvairiapusę  pagalbą  mokiniams  teikė  pagalbos mokiniui  specialistai:  specialusis,  

socialinis pedagogai, psichologas, taip pat gimnazijos   pavaduotojai   ugdymui ir neformaliajam 

ugdymui, klasių  vadovai,  bibliotekininkai,  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistas,  

ugdymo  karjerai koordinatorius. 

2012–2013 m. m. buvo susitelkta patobulinti praėjusiais mokslo metais gimnazijos veiklos 

kokybės vidaus įsivertinimo metu silpniausiai įvertintas veiklos sritis - „Tėvų pedagoginis 

švietimas“ ir „Ugdymo planai ir tvarkaraščiai“. Atlikus platųjį gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimą 2013 metų spalio mėnesį, šias sritis respondentai vertino geriau. 

Daugumai  darbuotojų  buvo  sudarytos  palankios  sąlygos   kvalifikacijai  tobulinti,  

dalintis gerąja  patirtimi.  98,2  %  mokytojų  dalyvavo   kvalifikacijos  tobulinimo  renginiuose.   

76  % gimnazijoje  pirmaeilėse  pareigose  dirbančių  mokytojų  pedagogines  kompetencijas  

tobulino penkias   ir   daugiau   dienų.   Vienas   mokytojas   2013   metais   įgijo   mokytojo   

metodininko kvalifikaciją. 

2013 metais buvo gerinama B kategorijos vairavimo mokymo bazė, lapkričio mėnesį gauta 
 

licenzija B kategorijos pirminiam vairavimo mokymui gimnazijoje tęsti. 
 

Organizuotas Širvintų krašto jaunųjų matematikų  komandinis konkursas  mokytojo Antano 

Kuliešiaus taurei laimėti, „Metų mokinio“ ir „Metų mokytojo“ rinkimai. Tradicinėje gimnazijos 

dienos šventėje „Šventė būti ir kurti“ gimnazijos bendruomenei pristatyti svarbiausi gimnazistų ir   

jų  mokytojų   laimėjimai.   Organizuojami   valstybinių   švenčių   paminėjimai,   tradiciniai 

gimnazijos  renginiai,  dailės  parodos,  susitikimai  su     įdomiais  žmonėmis.  Efektyviai  dirba 

ugdymo  karjerai  koordinatorius.  Gimnaziją   aplanko  ir  mintimis  apie  savo  studijas,  

profesinę veiklą dalinasi buvę gimnazistai. 

 

Materialinių ir finansinių išteklių valdymas vykdytas vadovaujantis gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. Gimnazijos  finansiniai ištekliai  naudojami efektyviai 

gimnazijos  prioritetų  ir  pagrindinių  ugdymo  tikslų  įgyvendinimui.  Dirbome  vadovaudamiesi 
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strateginiu planu. Finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas atitinka gimnazijos strateginius tikslus. 

Gimnazija užtikrino skaidrų, savarankišką finansų panaudojimą, finansinę atskaitomybę. 

Tikslingai   panaudojome   mokinio   krepšelio   lėšas   (mokytojų   atlyginimams,   kvalifikacijai, 

mokinių saviraiškai ir kitoms reikmėms). 

 

7. Problemos 
 

7.1. Mažėja mokinių skaičius; didėja mokinių, gyvenančių socialinių problemų turinčiose 

šeimose,  skaičius;  prastėja   mokinių  mokymosi  motyvacija  ir   akademiniai  pasiekimai;  

didėja mokinių,  tepasiekiančių  patenkinamą pasiekimų lygį,  skaičius;  mažėja  su  pagyrimu  

baigiančių gimnaziją mokinių skaičius. 

 

7.2.   Nebaigta   gimnazijos   pastato   renovacija.   Būtina   stadiono   renovacija.   Didžioji   dalis 

gimnazijos teritorijos yra labai drėgnoje vietoje. Modernizavus sporto salės šildymą, dėl prastos 

ventiliacijos  pūva  šios  patalpos  grindys.  Būtinas  gimnazijos  sklypo  nusausinimas.  2013  

metų spalio mėnesį, gavę Širvintų rajono savivaldybės tarybos pritarimą, teikėme   paraišką 

Lietuvos sporto  rėmimo  fondui  dėl  lėšų  sporto  salės  grindų  kapitaliniam  remontui,  bet  

finansavimo negavome.  Gimnazijos  teritorijoje  po  I.  Šeiniaus  gatvės  rekonstrukcijos  liko  

nelegalus  kelias, kuriuo intensyviai važinėja sunkiasvoris transportas.  I.Šeiniaus  gatvė tokių 

automobilių eismui nepritaikyta. Šalia jo esančios krepšinio aikštelės dirbtinė danga užnešama 

purvu. 

7.3.    2013    m.    kontroliuojančios    institucijos    gimnazijoje    tikrino    maitinimo,    mokymo 

organizavimą,     mokinių   saugumo   užtikrinimą,   sveikatos   normų   reikalavimų   vykdymą,   

B kategorijos pirminio vairavimo mokymo organizavimą, brandos egzaminų organizavimo 

kokybę. Atskiri pažymose (aktuose) išvardinti trūkumai pašalinti. 

 
 
 

Direktorius                                                                                                            Audronė Buzienė 
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