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ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021 m. 
 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ  

 

 1.1.Mokyklos kontekstinė aplinka (geografinės, kultūrinės, demografinės, 

ekonominės ir kt. situacijos įtaka mokyklos veiklai). 

        Gelvonų gimnazija nuo rajono centro bei kitų mokyklų yra nutolusi apie 25 -30 km 

atstumu. Mokykloje yra bendrabutis, kuriame gali gyventi iki 25 mokinių. 2021 m. pabaigoje 

bendrabutyje gyveno 20 mokinių. Gimnaziją lanko mokiniai iš trijų rajonų: Jonavos r., Ukmergės r., 

Širvintų r. Šiais mokslo metais mūsų mokyklą pasirinko 9 mokiniai, tad galima teigti, jog mokykla 

yra geroje geografinėje padėtyje. Į mokyklą mokiniai atvežami 3 mokykliniais autobusais. 

Mokykloje yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė, kurią lanko 21 

ugdytinis. Gimnazijoje vykdomos suaugusiųjų mokymo programos. Jas renkasi kiekvienais metais 

apie 60 suaugusiųjų mokinių. 

           Nors Gelvonų seniūnijoje dauguma gyventojų  yra vyresnio amžiaus,  pastebėjome 

tendenciją, jog kaimiškas vietoves renkasi jaunos šeimos, kurios atvyksta į savo tėvų namus 

ūkininkauti, vykdyti projektinių veiklų,  naudojantis įvairių  fondų parama. Tad ateityje įžvelgiame, 

jog ikimokyklinėje grupėje vaikų daugės, tikimės, jog atvykusieji pasirinks mūsų mokyklą ir 

tolimesniam ugdymui(si). 

         Socialinė aplinka rodo, jog apie 70 % mokinių yra iš socialiai remiamų šeimų. Jie 

gauna nemokamą maitinimą, kitas socialines paslaugas. Pastebime, jog daugelis tėvų,  gyvenantys 

Upninkuose, važinėja dirbti į Širvintų r. įmones ar įstaigas. Tačiau yra tėvų ir nedirbančių,  

gaunančių socialinę paramą. 

         Mokinių mokymosi pasiekimai yra patenkinami. Tačiau dalyvaudami projektuose, 

konkursuose mokiniai tampa aktyvesni. Klasėse yra gerai besimokančių mokinių, aplink kuriuos 

telkiasi kiti. Pastebėjome, kad mokiniai, išvykę į kitas mokyklas, po kelių mėnesių sugrįžta ir teigia, 

jog čia mokymosi aplinka yra gera, jauki, galima užsiimti įvairia veikla. 

 

 1.2. Vadybinės veiklos pasiekimai, įsimintini sėkmės atvejai. 

              Didėja mokinių skaičius. Gimnaziją kaip saugią, patrauklią ugdymuisi šiemet 

pasirinko 9 mokiniai iš gretimų mokyklų bei kai kurie atvykę į mūsų rajoną, jau turėdami gerą 

nuomonę apie ugdymą ir užimtumą. 

              Šiemet mokyklos bendruomenė įsijungė į daugelį programų, kurios mokiniams 

suteikia didesnę laisvę pasirinkti patinkančius dalykus. Dalyvaudami projektuose, konkursuose bei 

specialiose programose, tapo nugalėtojais ir laureatais. 

              Didelė sėkmė, jog karantino metu mokytojų komanda įgyvendino respublikinį 

švietimo įstaigų kūrybinį projektą ,,Mūsų žemė - tai didelis vieškelis, o mes, žmonės – keliautojai“, 

kuris truko tris mėnesius. Projekte dalyvavo 56 įstaigos iš visos Lietuvos. Tai ekologinis – 

kultūrinis projektas, apimantis gamtosaugą, meną, sveiką gyvenseną. Projekto pabaigoje vyko 

virtuali konferencija, kurios metu dalyvius pasveikino projekto globėja Širvintų r. merė Živilė 

Pinskuvienė. 

              Atnaujinome bendrabučio patalpas: vaikams parūpinta nauja patalynė, atnaujinta 

virtuvė, atliktas remontas poilsio kambaryje, dalinai pakeistos kambarių durys, auklėtojų kambaryje 

pakeisti baldai. 



              Suremontuota mokyklos biblioteka: užuolaidos pakeistos šiuolaikiškais roletais, 

atnaujintas grožinės literatūros fondas. Bibliotekininkė organizavo respublikinį ikimokyklinių, 

priešmokyklinių ir pradinių klasių kūrybinį projektą-akciją  „Šnabždančio knygos lapo kelionė“, 

skirtą bibliotekos mėnesiui paminėti. Į projektą įsijungė  dalyviai iš 35 Lietuvos ugdymo įstaigų. 

              Suremontuotos ikimokyklinio amžiaus vaikų  ugdymo patalpos: pakeisti baldai, 

patalynė, kilimai, žaislai. Darželinukams atnaujinta lauko erdvė – pastatyti du nauji žaidimo 

įrenginiai. 

 

   1.3. Darbuotojai: 
Eil. 

Nr. 

 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

1. Bendras darbuotojų skaičius 48 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius: 29 

 vadovai 1 

 mokytojai (pagrindinės pareigos) 23 

 mokytojai (nepagrindinės pareigos) 6 

 pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, spec. pedagogas, 

logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas ir t. t.) 

3 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius: 23 

 turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 1 

 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 9 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 10 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 3 

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius 1 

   

                     1.4. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

                     2021 metų veiklos plane iškeltas prioritetinis tikslas: užtikrinti mokinių asmeninę 

ūgties strategiją, ugdant individualias mokinio bendrąsias kompetencijas, siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos, emocinio intelekto brandos, dirbant mokiniui tinkamu tempu ir įtemptose 

darbo sąlygose. 

                   Siekiant įgyvendinti šį tikslą, gimnazijoje vykdėme ir skatinome mokinius dalyvauti 

įvairiuose nuotoliniuose renginiuose, olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose, kad 

mokiniai identifikuotų  savo darbo tempą, nepalūžtų bendravimo aplinkoje ir suvoktų, jog 

kiekvienas asmuo yra svarbus, empatiškas. Vykdėme mokinių apklausą, kaip jie pasirenka 

mokymosi metodus, į ką labiausiai kreipiamas dėmesys. Remdamiesi anketų išvadomis, per  

mokslo metus vykdėme įvairią veiklą, padedančią mokiniams pažinti save. 

Mokinių poreikių tenkinimui gimnazijoje įsitraukėme į tarptautinę programą „DofE“. 

Tai neformalaus ugdymo programa, kurios metu mokiniai išsikelia sau tikslus įvykdyti tam tikrą 

programą. Mokiniai gali rinktis mokykloje net 14 skirtingų krypčių būrelius. 

 Mokyklos mokytojai ugdymo procesą paįvairina edukacinėmis išvykomis, 

projektinėmis veiklomis, naudojasi Kultūros paso teikiamomis galimybėmis, konkursais, 

programomis, konferencijomis. Taip pat naudojomės „Geros savijautos programomis“. 

Pedagogams sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą ir kurti nuolat besimokančią 

bei savo veiklą reflektuojančią bendruomenę. Mokytojai - lyderiai inicijavo tarptautinius, šalies ir 

gimnazijos lygio projektus, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, vadovavo gimnazijos 

darbo grupėms. Jie yra vertinami mokinių ir jų tėvų.  

 2021  metais mokiniai dalyvavo edukaciniuose konkursuose : 

1. Informatikos  ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“, I g kl. (patekome į 100-uką).  

2. Rajoninis 9-10 klasių anglų kalbos konkursas  (II vieta). 

3. Edukaciniai konkursai ,,Olympis”. 

4. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis 2021” (laureatų diplomai    

7 kl.).  

5. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro konkursas ,,Judėk, judėk ir 

netingėk!” (7 klasės mokiniai tapo nugalėtojais). 



6. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas ( 7 kl. mok. užėmė III vietą). 

7. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Širvintų rajono  savivaldybės etapas  (7 kl. mok. 

užėmė II vietą).  

8. Rajoninis raštingiausio pradinuko konkursas (Meno mokykla –  neformalaus švietimo centro 

skyrius): 

  2 kl., I vieta, 3 kl., I vieta. 

9.  Sveikatos ugdymo veiklų konkursas-akcija ,,Sveikatos fiesta 2021”. 

10. Konkursas-akcija ,,Žalioji Odisėja“ ( dalyviai 7 kl.mok.),  VŠĮ ,, Žaliasis taškas“. 

11. Nacionalinio lankytojų centro tarnyba.  Konkursas ,,Nacionaliniai parkai’’, IIg kl. 

12. LMNŠC proto mūšis ,,Žmonių veikla gamtai“,  8 kl.  

13. EVMA verslumo draugija. ,,Ekonominių žinių konkursas“, Ig kl.  

              Gimnazijos mokytojai mokinius ugdė ne tik pamokų metu, bet ir kitose edukacinėse 

erdvėse. „Kultūros paso“ edukacijos paįvairino pamokų stilių šiais renginiais ir išvykomis: 

1. „Senovinė karyba” ir ,,Senovės baltų gyvensena” (Vikingų kaime , 1-4 kl.). 

2. Edukacija ,,Šokolado gaminimas” (AJ šokolado įmonėje Trakuose, 1-4 kl.). 

3. Edukacija ,,Dubingių žirgynas’’, 6 kl. 

4. VŠĮ išmanioji mokykla. Nuotolinė edukacija ,,Interaktyvaus atviruko kūrimas’’, 5kl.  

5. ,,Pabėgimas iš IX forto”, Kaunas, I- IIg klasė.  

6. „Surask, ko nepametei“, Kaunas, VI fortas, I-IIg kl. 

7. ,,Rusų kultūrinis palikimas Vilniuje”, Ig-IVg klasės.  

              Mokiniai švietėsi, dalyvavo socialinėje veikloje per organizuotas akcijas ir minėjimus: 

1. Skaitymai užsienio kalba „Suteikime žodžiui sparnus“. 

2. Virtualus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas ,,Mes mylim Lietuvą”. 

3. Socialinė akcija ,,Draugauju aš, draugauk ir tu”. 

4. Tolerancijos dienos minėjimas. 

5. Sausio 13-osios minėjimas. 

6. Viktorina ,,Lietuva – šalis gimtoji’’, skirta Vasario 16-ajai, 1-3 kl. 

7. Pradinių klasių dailyraščio konkursas, skirtas Kovo 11-ajai.  

8. Kalbų diena. 

9. Žemės dienos paminėjimas, 6 -8 kl..  

10. Europos diena, 6- 8 kl. 

11. Klimato kaitos savaitė. Širvintų r. savivaldybės ekologė skaitė paskaitą apie klimato atšilimą  6-

8 kl. 

12. Akcija ,,Gerumo lašelis“, skirta paminėti Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Akciją organizavo 

LR seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.  Gimnazijos pasirinkta minėjimo kryptis – aitvarų 

akcija ,,Dangaus šypsena“. Jos metu mokiniai iliustravo aitvarus, rašė linkėjimus onkologinėmis 

ligomis sergantiems vaikams.  

13. Pilietinė akcija ,,Laiškas istorijai” ( laureate tapo  Ig kl. mokinė ). 

              Gimnazijos aktyvas suorganizavo du respublikinius projektus, į kuriuos įsitraukė net 80 

ugdymo įstaigų: 

1. Respublikinis švietimo įstaigų kūrybinis projektas ,,Mūsų žemė - tai didelis vieškelis, o mes, 

žmonės – keliautojai“. 

2. Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo projektas-akcija ,,Šnabždančio 

knygos lapo kelionė“. 

               Gimnazistai ir mokytojai dalyvavo bei organizavo mokykloje konferencijas: 

1. Konferencija ,,Klimato atšilimas’’, 6 - 8 kl. ( Lietuvos saugomų teritorijų tarnyba).  

2. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ,, Alkoholio, 

tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija” baigiamoji konferencija ,, Vaikai 

vaikams” ( Ig - IVg klasių mokiniai). 

3. Respublikinė virtuali konferencija  ,,Mūsų žemė - tai didelis vieškelis, o mes, žmonės –  

keliautojai”. 



4., ,,Ekologiškumo virusas plinta 2021“ – Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje skaitė pranešimą 8 kl. 

mokinės. 

5. Konferencija ,,Skaidrumo link“ ( Kauno specialioji tarnyba, dalyvavo Ig  kl.).  

  

 

 

 

 

 

  Gimnazijos mokiniai dalyvavo „Geros savijautos programose“  

 

1. ,,Kas aš esu?” – 1-4 kl., 8, Ig, IIg klasės. 

2. ,,Senovinės ir moderniosios streso įveikos technikos arba Karštos streso valdymo dirbtuvės” - 5, 

6, 7, IIIg, IVg klasės. 

3. Susitikimas su aktoriumi, pedagogu, šokėju Tomu Dapšausku (8, Ig, IIg klasės). 

 

                      Ikimokyklinio ugdymo pedagogai mažuosius paskatino dalyvauti šiose parodose: 

1. Širvintų r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių paroda. 

2. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvų virtuali   

kūrybinių darbų paroda „Taip skamba Kalėdos!“. 

3. Piešinių paroda „Trys spalvos - tai Lietuva”. 

 

                       Gimnazijos bibliotekoje gausu literatūros ne tik pažiūrėti, bet ir paskaityti. Buvo 

suorganizuotos knygų parodos: 

1. Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, spaudinių paroda. ,,Su Lietuva širdy”. 

2. Darbelių paroda ,,Pavasario pakviestos atėjo Velykos”. 

3. Paroda ,,Atėjo laikas jau kitoks”, skirta poeto Juliaus Janonio 125  - osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4. Literatūrinė paroda Motinos dienai ,, Būkit laimingos, mielos mamos”. 

5. 1 klasės mokinių pažintinė ekskursija į biblioteką. 

6. Spaudinių paroda ,,Atminties kelias”, skirta Lietuvos žydų genocido atminimo dienai paminėti. 

7. Spalio 5 - oji  – Tarptautinė  mokytojų diena. Spaudinių paroda ,, Tau, Mokytojau, ačiū aš tariu”. 

8. ,,Aš eilėraščių knyga” ( renginys, skirtas poetei, dramaturgei Ramutei Skučaitei). 

9. Psichologinio turinio spaudinių paroda ,,Tikiu savimi ir džiaugiuosi gyvenimu”. 

10. ,,Apskaičiuoti gyvenimo viršvalandžiai ir drąsa gyventi” – literatūrinė paroda Jurgos 

Ivanauskaitės 60 - osioms gimimo metinėms paminėti. 

11. ,,Šv. Kalėdų belaukiant“ –  literatūrinių  darbelių  paroda ,,Laiškas eglutei”. 

 

                        Sveikai gyvensenai propaguoti bei mokinio sveikatai aktyvinti buvo organizuotos 

šios varžybos, turistinės išvykos: 

1.Širvintų r. mokyklų  „Kalėdinis krepšinio turnyras 2021“. 

2. Judumo savaitės renginiai. 

3. Turistinė stovykla, skirta Vaikų gynimo dienai. 

4. Kovo 11-sios bėgimas Širvintose. 

5. Xbox žaidimų turnyras. 

 

            Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su Širvintų r. ūkininkais, susipažinti su 

ūkininko profesija. Aplankyti šie ūkiai: 

1. Biodinaminis Arūno ir Kristinos Martinėlių ūkis. 

2. A.Olsevičiaus galvijų ūkis. 

3. Kernavės elnių SPA. 

4. Dubingių žirgynas. 



5. D.Ėmužytės ožkų ūkis. 

6. Riešės žirgininkystės ūkis. 

 

   Svarbus metinio plano uždavinys – mokinio asmeninės pažangos pamatavimo 

sistemos sukūrimas. Mokyklos bendruomenė dalyvaudama pokyčio projekte ,,Lyderių laikas 3“ 

šią sritį pasirinko tobulintina veikla. Bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, tėvams, 

parengta mokinio asmeninės  pažangos vertinimo knygelė ,,Aš galiu“ ( galiu augti, lavintis, 

ieškoti, ugdytis). Į knygelės pildymo procesą jau yra įtraukti 5 klasės mokiniai. 

Gimnazijos komanda kartu su mokyklomis partnerėmis mokosi ir įgyvendina 

socialinio emocinio ugdymo programas ,,Paauglystės kryžkelės“ ir  ,,Raktai į sėkmę“. 

Mokinių ugdymuisi kuriama pozityvi ir saugi emocinė aplinka. Prevencinės 

programos integruojamos į mokomuosius dalykus, klasės valandėles, neformalaus švietimo 

būrelius. Mokytojai turėjo galimybę išklausyti 40 val.  seminarą ,,Emocinio intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymas”. Seminaro medžiagą mokytojai panaudojo ugdymo procese. 

Užtikrinamas kokybiškas ir savalaikis pagalbos mokiniams teikimas. Pedagoginę 

pagalbą gimnazijoje teikia 29 mokytojai, turintys atitinkamų dalykų kvalifikaciją. Specialiąją 

pagalbą teikia specialusis pedagogas, logopedas. Mokytojai dalykininkai specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos žinias atnaujina kvalifikacijos kėlimo kursuose. Mokytojo padėjėja padeda 

mokiniams  individualiose konsultacijose bei ugdymo procese. 

      Mokymosi poreikius atitinkantiems dalykų moduliams, pasirenkamiesiems dalykams, 

diferencijuotam mokymui bei konsultavimui   panaudojamos 28  ugdymo plano valandos, skirtos 

ugdymo poreikiams tenkinti. Pagalbai ruošiant namų darbus įkurtas ,,Namų darbų ruošos centras“. 

17 valandų skirta neformaliojo švietimo (būrelių) veiklai. 
        

                     1.5. Veiklos kokybės įsivertinimas.  
Mokykla 2021 metais atliko 2.3 Srities ( Mokymosi patirtys ) veiklos įsivertinimą.  

Išskirtas stiprusis veiklos įsivertinimo aspektas  - rodiklis 2.3.1. ,, Mokymasis. 

Savivaldumas mokantis“.  

60 % mokinių geba išsikelti mokymosi tikslus, pasirinkti užduočių atlikimo būdus. Su 

mokytojais aptaria ir įsivertina savo mokymąsi. Mokiniai teigia, kad pažangos knygelė „Aš galiu“ 

padeda siekti asmeninės pažangos. 77 % mokinių su klasės vadovu aptaria ir įsivertina savo 

mokymąsi. 

Įsivertinimo metu nustatyti silpnieji veiklos aspektai: 40 % mokinių teigė, kad 

nuotolinis būdas mokymosi rezultatus pablogino, mokymosi rezultatai pakito, atsirado didelės 

mokslo spragos. 

Remiantis veiklos kokybės įsivertinimu, nuspręsta didelį dėmesį kreipti į mokinių 

emocinę būklę, bendravimą, socialinius pokyčius karantino metu. Aktyvinti mokinių savišvietą ir 

tobulinti įvairių programų, konkursų ir kitų neformalių švietimo būdų organizavimą.  

 

                                                      II. MOKINIAI (VAIKAI) 

  

 2.1. Mokinių skaičius:         
Praėjusieji ir 

ataskaitiniai 

metai (09-01) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vaikai 

1–4 

kl. 

5–8 

kl. 

9–10 

kl. 

11–12 

kl. 

Iš viso Iš jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai 

2021-09-01 

 
22 39 51 24 30 166 22 

2020-2021 m.m. 12 

 

34 47 31 28 152 16 

2020-09-01 - - - 4 46 50 1 



Suaugusiųjų kl. 

2020-2021 m.m. - 

 

- -  9 47 56 1 

 

   2.2. Mokinių lankomumas: 

Mokslo 

metai 

Praėjusieji ir 

ataskaitiniai 

metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Vidut. 1–4 

kl.  

5–8 

kl.  

9–10 

kl. 

11–12 

kl.  

Vidut. 1–4 kl.  5–8 kl.  9–10 

kl. 

11–12 

kl.  

2021 rusėjis-

gruodis 

33 30 39 34 23 4 0,46 3 7 6 

2020-2021 

m.m 

25 24 25 18 18 3 0 4 5 3 

   

   2.3. Šeimos: 
Šeimos Mokinių, gyvenančių šeimose, 

skaičius 

Proc. nuo mokinių skaičiaus 

Socialiai remtinos šeimos (2021-12-31) 33 23% 

Socialinės rizikos šeimos (2021-12-31) 43 30% 

 

   2.4. Mokiniai, palikti kartoti ugdymo programos kursą: 
Skaičius (2020-2021 m. m.) Proc. nuo mokinių skaičiaus 

  Bendrojo lavinimo                             0 0 

  Suaugusiųjų klasių                             0 0 

 

   2.5. Mokiniai, gaunantieji nemokamą maitinimą: 
Mokinių skaičius (2021-12-31) Proc. nuo mokinių skaičiaus 

80 55 % 

 

   2.6. Neformalusis vaikų švietimas: 
Lankančiųjų mokinių skaičius 

(2021-12-31) 

Mokykloje proc. nuo mokinių 

skaičiaus 

Už mokyklos ribų proc. nuo mokinių 

skaičiaus 

77 47 % 2 

 

   2.7. Olimpiados, konkursai ir kiti renginiai (2021-12-31): 
Rajono Regiono Šalies Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

120 28 100 - 3 3 1 1 

 

   2.8. Projektai (2021-12-31):  
 Rajono Šalies Tarptautiniai 

Vykdytų projektų skaičius 2 8 4 

Dalyvavusių mokinių skaičius 80 120 85 

Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 50 75 52 

 

   2.9. Mokiniai, turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių: 
Skaičius mokykloje:  

(2021-12-31)                    15 

                       

 

 

 

 

Proc. nuo 

mokinių 

skaičiaus 

Didelių poreikių Vidutinių poreikių Nedidelių poreikių 



 

 

Bendrojo lavinimo     24                                 

 

14 
12 12 - 

Suaugusiųjų klasės       1 1,7             - 1              - 

 
 

 

                             III. INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS 

 

Eil. 

Nr. 

Klasė Olimpiados, konkurso ar kito renginio 

pavadinimas 

Užimta 

vieta 

1.  3 kl. mokinys Pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“ 1 

2.  I g kl. mokinė Technologijų olimpiada 2 

3.  II g kl. mokinė Technologijų olimpiada 3 

4.  IV g kl. mokinė Technologijų olimpiada 3 

5.  IIg kl. mokinė Technologijų olimpiada 3 

6.  7 kl. mokinė Technologijų olimpiada 1 

7.  7 kl. mokinė Respublikinė technologijų olimpiada 

„Kūrybos virusas“ 

1 

8.  7 kl. mokinys Technologijų olimpiada 2 

9.  5 kl. mokinys Olimpiada ,,Gamta ir žmogus“  2 

10.  7 kl. mokinė Olimpiada ,,Gamta ir žmogus“ 3 

11.  II g kl. mokinė Anglų kalbos konkursas 2 

12.  3 kl. mokinė Raštingiausio pradinuko konkursas 1 

13.  2 kl. mokinė Raštingiausio pradinuko konkursas 1 

14.  7 kl. mokinė Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

Širvintų r. savivaldybės etapas  

2 

15.  7 kl. mokinė Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio  

konkursas  

3 

16.  7 kl. mokinė 

7 kl. mokinė 

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo 

žvilgsnis 2021“ 

Laureatės 

 

 

                                                  IV. PEDAGOGŲ PASIEKIMAI 

   

   4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.  

                    Tam, kad vaikas mokykloje jaustųsi laimingas, laimingas turi būti mokytojas. 

Emocinio intelekto lavinimas – tai kelias į darnų, laimingą gyvenimą. Geresnis savo emocinių 

reakcijų pažinimas ir supratimas,  taip pat emocijų valdymas ir mokėjimas jas panaudoti įvairiose 

darbinėse bei asmeninio gyvenimo situacijose gali ženkliai prisidėti prie mokinio pažangos, 

mokytojo darbinės būsenos. 

 Mokyklos bendruomenė dalyvavo lektorės L.Kaltauskienės vedame seminare 

,,Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“. 

            Seminare „Stipri bendruomenė – gera mokykla“ sužinojome apie pagrindinius etapus 

mokyklos bendravimui stiprinti, kaip įtraukti bendruomenę į bendras veiklas. 

            Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai žinias papildė klausydamiesi 

seminaro  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninė pažanga: planavimas ir 

stebėjimas“. 

 

   4.2. Pedagoginės veiklos pasiekimai (mokytojų dalyvavimas šalies ir užsienio 

projektuose, publikuoti leidiniai, vesti seminarai ir kt.). 

 Širvintų r. Gelvonų gimnazijos bendruomenė dalyvavo 2021 m. ir tęsia veiklą: 



1. Tarptautiniame projekte „Physical Education – Active Lifestyle“ PEALS 2018-2021 m., vadovė 

Jūratė Balukevičienė; 

2. Respublikinis švietimo įstaigų kūrybinis projektas ,,Mūsų žemė - tai didelis vieškelis, o mes, 

žmonės - keliautojai” ( J.Balukevičienė, S. Miknevičius, D.Savickienė, S.Bartulienė). 

3. Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo projektas-akcija ,,Šnabždančio 

knygos lapo kelionė”( J.Baguckaitė, A.Bartkevičienė). 

4. eTwinning projektas ,,Cards for the European day of languages”( J.Balukevičienė). 

5. eTwinning projektas ,,Our school, school life and healthy ways of living” (J. Balukevičienė). 

6. Širvintų r. savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektas ,,Matau, girdžiu, mokausi, panaudoju, 

didžiuojuosi” (D.Taučiuvienė). 

7. Šviečiamoji gyvulininkystės programa ,,Augink, rūpinkis, mylėk”. LŽŪM ir LITFOOD, II 

modulis (1-4 kl.). Kūrybinių darbų konkurse laimėjome I vietą. 

8. Kūrybinis-ekologinis projektas ,,Vieno lašelio istorija”, asociacija ,,Gyvoji planeta” 

(L.Žitlinksienė, V.Grudzinskaitė, V.Vansevičienė). 

9. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ,, Alkoholio, 

tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija” (J.Garnienė). 

10. Socialinis-kūrybinis projektas ,,Gyvenimo kelias knygos puslapiuose“. 

11. Viktorina ,,Gerai daryk –  maistą taupyk’’. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su 

LŽŪM. 1-4 kl. (L.Žitlinksienė, V.Grudzinskaitė, V.Vansevičienė). 

12. Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ konkursas specialiųjų poreikių vaikams 

(R.Kazlauskienė). 

13. Nacionalinio aplinkosauginio konkurso „Gamtos herojai 21“ laureatai (S.Bartulienė ir darbo 

grupė). 

14. The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai) yra pasaulyje gerai 

žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo 

hercogo princo Filipo (Prince Philip) Didžiojoje Britanijoje ir nuo tada išplito po 140 pasaulio šalių 

(J.Kancerevičienė, S.Miknevičius)  

15. Publikuoti straipsneliai švietimo portale https://www.svietimonaujienos.lt/. 

16. Publikuoti straipsneliai Širvintų r. laikraštyje „Širvintų kraštas“. 

17. Logopedės V.Varnienės autorinis internetinis seminaras „Kaip tėvams ugdyti vaiko kalbą?“ 

18. 2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas 

„Tramtatulis“ ( V.Vansevičienė). 

 

 

                                                                    V. FINANSAVIMAS 
 

 2021 m. biudžetas.   

 

5.1. Mokyklos aplinkai Savivaldybės skirta 238,9 tūkst. eurų. Tai sudaro 1625 eurų vienam 

mokiniui.  

5.2. Mokyklai skirta 512 tūkst. eurų mokinio krepšelio lėšų. Vienam mokiniui tenka 1256 

eurų. 

5.3. 2% GPM išlaidos  – 0,3 tūkst. eurų. Iš projektų išleista 13,55 tūkst. eurų. Tai sudaro 2 % 

viso mokyklos biudžeto. 

                                                                                                                                    

Paskirtis 

Gauta 

 (tūkst. Eur.) 

2021 m. 

Panaudota 

 (tūkst.  Eur.) 

2021 m. 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

Darbo užmokestis  392,8 443,8 

https://www.svietimonaujienos.lt/


Iš jų brandos egzaminai 0,8 0,7 

Soc. draudimo įmokos 5,7 7,0 

Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 5,2 4,3 

Pedagogų kvalifikacijai kelti 1,6 1,6 

Informacinėms ir komunikacinėms 

technologijoms diegti ir naudoti 

1,2 1,2 

Kitos paslaugos 0,8 0,9 

Iš jų:   

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

0,8 0,9 

Skaitmeninio ugdymo plėtrai  2,0 

Socialinė parama natūra  0,4 

Iš viso  407,3 461,2 

 

Valstybės biudžetas 

Nemokamas mokinių maitinimas 12,1 18,1 

Koronoviruso Covid-19 infekcijai prevencija  0,6 

 

Savivaldybės biudžetas 

 

Darbo užmokestis  152,4 161,0 

Soc. draudimo įmokos 2,2 3,0 

Mokinių maitinimas (bendrabutyje ir darželyje) 7 12,5 

Ryšių paslaugos 0,8 1,5 

Transporto išlaikymas 15,2 11,5 

Kitos prekės ir paslaugos 7,6 9,9 

Komunalinės paslaugos 42,0 25,6 

Iš jų:   

     elektra 6,4 6,4 

     vanduo ir kanalizacija 1,7 1,7 

     patalpų šildymas 33,3 33,3 

     komunalinių produktų atliekų išvežimas 0,6 0,6 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

remontas 

 3,2 

Kvalifikacijos kėlimas 0,5 0,2 

Darbuotojų sveikatos tikrinimas 0,1 0,3 

Lengvatinis mokinių pavežėjimas 0,2 0,1 

Iš viso  228,5 229,3 

 

Savarankiškas mokyklos biudžetas 

 

Paskirtis Gauta  Eur.(tūks.) 

2021 m. 

Panaudota Eur.(tūks) 

2021 m. 

2 proc.  (likutis 2021-01-01) 1,1 tūkst. Eur 

 

0,9 - 

Biudžetinių įstaigų pajamos 8,7 8,7 

Projektas Erasmus + Physical education – 

active lifestyle     (likutis 2019-01-01 – 

 

 

 

 



3448,30 eur.) Nepanaudota dėl pandemijos. 

Projektas „Helovyno naktis mokykloje “ 

 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

Švietimo įstaigai 2021 m. ML lėšų funkcijoms vykdyti pakako.  

          
 

                                             VI. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

 Mokyklos veiklos problemos sprendžiamos savarankiškai per mokslo metus.  

                        ________________________________ 

 

 

 

  Patvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

  Mokyklos direktorius (-ė) 

   
 


