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                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                      Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                      2017 m. gegužės      d. sprendimu Nr. T- 

 

 

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

1. Informacija apie gimnaziją. 

• Gimnazijos įsteigimas: 1921 m. rugpjūčio 19 d. įkurta progimnazija, 1939 m. rugsėjo 1 d. 

Švietimo ministerija įsteigia valstybinę gimnaziją, kurios oficialus atidarymas įvyko 1940 

m. birželio 9 d. 1950 – 1976 metais Kelmės vidurinė mokykla, 1976 – 1995 m. Kelmės 1-oji 

vidurinė mokykla. 1995 m. gruodžio 20 d. Kelmės rajono tarybos sprendimu Nr. 103 

mokyklai suteiktas Jono Graičiūno vardas. 1997 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 36, Kelmės Jono Graičiūno vidurinei 

mokyklai nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. suteikas gimnazijos statusas.  

• Gimnazijos vykdomos švietimo programos: pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, 

vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo. 

 

2. Kontaktinė informacija. 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija 

Raseinių g. 1 

86162 Kelmė 

Tel/Fax. Nr. 8 427 61195 

E paštas: info@jggimnazija.lt  

www.jggimnazija.lm.lt 

www.infocentras.info 

 

3. Gimnazijos vadovas. 

• Direktorius Rimas Bielskis 

– Pedagoginis darbo stažas 33 m, vadybinis – 28 m.  

– I vadybos kvalifikacinė kategorija 

– Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas 

– Vadybos ekspertas 

– Vadybos mentorius 

 

4. Gimnazijos darbuotojai. 

• Pedagoginiai etatiniai darbuotojai: 

Eil. Nr. Pareigos Etatai Kvalifikacija 

1. Direktorius 1 I vadybos k.k. 

2.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 I vadybos k.k. 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,75 II vadybos k.k. 

4. Socialinis pedagogas 1 Metodininkas 

5. Psichologas 1  

6. Informacinio centro vadovas 1  

7. Vyr. bibliotekininkas 1  

8. Bibliotekininkas 0,5  

 

• Mokytojai: 

2016 m. gimnazijoje dirbo (išskyrus gimnazijos vadovus) 40 mokytojų.  

mailto:jggimnazija@takas.lt
http://www.jggimnazija.lm.lt/
http://www.infocentras.info/
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 Iš jų: pagrindinė darbovietė – 36; 

          ne pagrindinė darbovietė – 4; 

          aukštasis pedagoginis išsilavinimas – 40; 

          pensinio amžiaus – 1; 

          amžiaus vidurkis – 48 m. 

– Kvalifikacinės kategorijos: 

        mokytojas ekspertas – 1; 

        mokytojas metodininkas – 20; 

        vyresnysis mokytojas – 14; 

        mokytojai – 5; 

Visi mokytojai yra specialistai.  

• Aplinkos etatiniai darbuotojai: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacija apie mokinius. 
2016-01-01 gimnazijoje mokėsi 411 mokinių, sukomplektuota 15 komplektų. 2016-12-31 

gimnazijoje mokėsi 403 mokiniai, 15 klasės komplektų. Klasės mokinių vidurkis – 27 mokiniai. 

Visi 138 mokiniai, kuriems buvo reikalingas pavežėjimas, buvo pavežami.  

2016 m. finansinę ar kitokią paramą (nemokamas maitinamas) gavo 56 mokiniai. 

Neformaliojo švietimo užsiėmimus gimnazijoje lankė 51,1 %  mokinių.  

Pažangių mokinių dalis per mokslo metus padidėjo nuo 94,17 %  iki 96,8 %. Puikiai, labai gerai ir 

gerai mokėsi 20,7 % mokinių.  

2016 m. 79 mokiniai (373 d.) dalyvavo edukaciniuose projektuose užsienyje. Buvo organizuota 30 

edukacinių mokomųjų ekskursijų po Lietuvą ir Kelmės rajoną, kuriose dalyvavo 791 mokinys. 

 

Mokinių pasiskirstymas klasėse: 

Klasė Klasių komplektų 

skaičius 

Mokinių skaičius Mokinių vidurkis 

komplekte 

I 3 82 27,3 

II 4 99 24,8 

III 4 116 29,0 

IV 4 114 28,5 

IŠ VISO: 15 411 27,4 

 

1. Direktoriaus pav. ūkio reikalams 1  

2. Vyr. buhalteris 1  

3. Sekretorius-kasininkas 1  

4. Inžinierius-programuotojas 1  

5. Technologijų centro vadovas 0,75  

6. Sveikatingumo centro vadovas 0,75  

7. Drabužininkas 1,5  

8. Valytojai 6  

9. Teritorijos valytojas 1  

10. Pagalbiniai darbininkai 0,75  

11. Vairuotojas 1  

 Viso etatų: 15,75  
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2015 – 2016 mokslo metų respublikinių ir rajoninių olimpiadų, konkursų ir varžybų laimėtojai 

(mokinių skaičius): 

I vieta – 76 mokiniai; 

II vieta – 34 mokiniai; 

III vieta – 41 mokinys. 

 

2016 m. respublikinių konkursų, olimpiadų, varžybų nugalėtojų sąrašas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Olimpiados, konkurso, varžybų pavadinimas 

 

Gabrielius Šurna Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Diplomas už geriausiai atliktą  

dainą 

Armandas Druktenis Respublikinio interaktyvaus konkurso „Muzikos kūrimas mobiliesiems 

telefonams“ nugalėtojas 

Erikas Rimkus Šalies mokinių filosofijos olimpiados I turo nugalėtojas 

Fausta Tavoraitė Šalies mokinių etikos konkurso I turo nugalėtoja 

Kamilė Jurgilaitė VU istorijos fakulteto respublikinio 9-10 klasių lygio rašinių konkurso I 

vietos laimėtoja 

Monika Norkutė Lietuvos mokinių technologijų olimpiados, nominacijos „Už tradicinės 

technikos puoselėjimą“ laimėtoja 

Karolis Reimeris Lietuvos mokyklų žaidynių respublikinės badmintono varžybos, I vieta 

Dovydas Raila Lietuvos mokyklų žaidynių respublikinės badmintono varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Ailantas Sutkus Lietuvos mokyklų žaidynių respublikinės badmintono varžybos I vieta 

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Gustas Buivydas Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Marius Barauskis Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Justinas Beresnevičius Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Benediktas Rimdeika Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Erikas Barakauskas Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Simas Grigalaitis Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės tinklinio varžybos, I vieta 

Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Mantvydas Ralys Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Airidas Butkus Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Stanislovas Šepetys Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Titas Servutas Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

Edgaras Bartkus Lietuvos mokseivių ,,Sportturas“ taurės tinklinio turnyras 2016, I vieta 

 

2016 metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai: 

 

IV klasės mokinių metiniai ir VBE pasiekimų lygmenys 
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Pasiekimų lygmuo Mokinių skaičius Pasiekimų lygmuo (%) 

 
VBE IV klasė VBE IV klasė 

Aukštesnysis (100-86) 21/342 75/342 6,1 21,9 

Pagrindinis (85-36) 158/342 180/342 46,2 52,6 

Patenkinamas (35-16) 152/342 86/342 44,5 25,2 

Neišlaikyta 11/342 
 

3,2 
 

 

VBE 100-86 įvertinimai 
• Anglų kalba (8/83 mok.) – 99, 97, 95, 93, 92, 86, 86, 86 

• Lietuvių kalba(5/84 mok.) – 97, 93, 87, 87, 86 

• Informacinės technologijos (2/20 mok.) – 98, 86  

• Biologija (2/17 mok.) – 88, 87  

• Matematika (2/49 mok.) – 87, 86  

• Vokiečių kalba (1/1 mok.) – 94 

• Chemija (1/5 mok.) – 92 

 

2016 m. valstybinių egzaminų vidutinis įvertinimas 

Vieta Dalykas 2015 2016 

Įvertinimas Mok. 

skaič. 

Įvertinimas Mok. 

skaič. 

   1 Vokiečių kalba 99,0 1 94 1 

2 Anglų kalba 62,5 88 51,4 83 

3 Biologija 57,2 37 49,6 17 

4 Geografija 45,7 22 47,7 7 

5 Fizika 42,0 11 45,3 10 

6 Chemija 48,8 11 45,2 5 

7 Informacinės t. 41,7 27 40,6 20 

8 Matematika 40,6 53 39,1 49 

9 Lietuvių kalba 38,3 110 39,0 84 

10 Istorija 50,1 62 36,2 66 
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35% 

Kolegijos 20% 

Studijos 
užsienyje 1% 

Prof. m-klos 7% 

Tarnyba 
Lietuvos 

kariuomenėje 
13% 

Darbo rinka 20% 

Nebaigė 4% 

2016m. abiturientų tolimesnė veikla (%) 
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6. Gimnazijos vadovo veikla įgyvendinant Gimnazijos nuostatuose nustatytus veiklos 

tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis. 

Gimnazijos direktoriaus veikla 2016 m. vykdyta vadovaujantis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

nuostatais (Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-13), Kelmės 

Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymu (Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A-81). 

Parengti naujos redakcijos dokumentai:  

1. pažangiausių ir gerai lankančių gimnaziją mokinių, klasių skatinimo tvarka; 

2. darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas; 

3. rūbinės darbo tvarkos taisyklės; 

4. dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas; 

5. mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka; 

6. pirmos pagalbos organizavimo tvarka; 

7. pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarka; 

8. darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, tvarką; 

9. darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko 

atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka. 

 

2016 m. keturių tarptautinių projektų vykdymui iš Švietimo mainų paramos fondo gauta 30 866 

Eur. 

Organizuotas mažos vertės pirkimas „Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas kartu išnuomojant 

patalpas“. Konkursą laimėjo IĮ „Šalsima“. 

Organizuotas kompiuterių pirkimo konkursas. Savivaldybei skyrus lėšų, buvo nupirkti 44 

kompiuteriai, atnaujinti 2 informacinių technologijų kabinetų ir informacinio centro kompiuteriai. 

Savivaldybei skyrus lėšų, suremontuotas geltonojo autobuso kėbulas. 

Suformuota nauja Gimnazijos taryba. 

Parengtas gimnazijos 2017-2021 m. strateginis planas. 
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Vienas iš gimnazijos metinio plano tikslų – gerinti ugdymo ir mokymo kokybę, jam įgyvendinti 

kelti tokie uždaviniai: tobulinti pamokos organizavimą; turtinti mokymo (-si) aplinką; tęsti 

projektinę veiklą; dalintis gerąja pedagoginio darbo patirtimi. 

Daug dėmesio buvo skirta pamokos kokybės, asmeninės mokinių pažangos klausimams aptarti ir 

sprendimams, įtakojantiems veiklos tobulinimą, priimti: surengta 20 metodinės tarybos ir metodinių 

grupių posėdžių (pvz.: „Dėl individualiosios mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos aptarimo“, 

„Dėl PUPP, ir brandos egzaminų aptarimo, asmeninės III klasių mokinių pažangos“, „Dėl 

asmeninės mokinių pažangos kaitos per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas“, „Dėl pamokos 

kokybės“ ir pan.), atlikti tyrimai dėl atskirų mokinių pažangos, asmeninės mokinių pažangos iš 

lietuvių, anglų kalbų, matematikos, istorijos. Pildomos lentelės ir atliekama nuolatinė I ir III klasių 

gimnazistų asmeninės pažangos stebėsena iš atskirų mokomųjų dalykų, parengtas veiklos grafikas, 

kurį pildo dalykų mokytojai, klasių kuratoriai, pagalbos mokiniui specialistai, prireikus – VGK ir 

kurio  pildymas padeda greičiau ir efektyviau įvardinti ir šalinti mokiniams kylančias mokymosi ir 

lankomumo problemas. Lyginant ir analizuojant 2015 ir 2016 metų asmeninę I klasių mokinių 

pažangą, stebimas ryškus pokytis: iš atskirų mokomųjų dalykų įvertinimai pakilo nuo 23 iki 92 

proc. mokinių. 

Atliekamas adaptacijos tyrimas padeda greičiau atpažinti ir šalinti I klasių gimnazistams kylančias 

problemas, įžvelgti teigiamus dalykus, kurių plėtotė leidžia siekti pažangos, gerina mikroklimatą, 

didina saugumą. Kasmet atliekamas mokymosi stilių tyrimas informuoja mokytojus apie galimus ir 

efektyviausius mokymosi būdus, žinių ir informacijos perteikimą, veiklos pamokoje organizavimą 

mokiniams priimtiniausiais metodais. Mokiniams pristatytas šis tyrimas padeda pažinti save ir 

ieškoti efektyviausių mokymosi būdų. 

Pripažįstant, kad vertinimas – viena svarbiausių pamokos kokybės sudedamųjų dalių ir įvertinus, 

kad 2015 m. direktoriaus įsakymu patvirtinto „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo” kai kurios nuostatos nebeatitinka šių dienų realijų ir yra koreguotinos, parengtas naujo 

“Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo” projektas. Pasiūlymus jam teikė visos 

metodinės grupės, projektas parengtas metodinėje taryboje, svarstytas Mokytojų taryboje ir 

patvirtintas direktoriaus įsakymu. Iš viso vertinimui aptarti, vertinimo aprašui koreguoti surengti 9 

metodinės tarybos ir metodinių grupių posėdžiai, mokytojų tarybos posėdis. 

Gimnazijoje buvo vedamos netradicinės, srautinės, integruotos pamokos, paskaitos, pamokos už 

mokyklos ribų (pvz.: integruota vokiečių kalbos-technologijų pamoka apie šv. Kalėdų papročius 

Vokietijoje; išvyka į spektaklį „Hamletas“; srautinė integruota istorijos-pilietiškumo-etikos pamoka, 

skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimui; verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos pamoka-

išvyka į Šiaulių miesto gamybos sektoriaus įmonę UAB „Putokšnis“; integruota-srautinė istorijos-

pilietiškumo-dorinio ugdymo pamoka apie žymų Kelmės krašto ir Lietuvos veikėją kun. prof. dr. 

Konstantiną Kurnatauską; integruota-srautinė anglų kalbos-pilietiškumo-istorijos pamoka apie JAV 

prezidento rinkimų sistemą, kurią vedė JAV ambasados Lietuvoje diplomatė, kultūros atašė ponia 

Althea Cawley-Murphree ir šios ambasados Viešųjų ryšių skyriaus kultūros reikalų specialistė 

Jūratė Kirvaitienė; integruota-srautinė istorijos-anglų kalbos-pilietiškumo paskaita-praktiniai 

užsiėmimai apie Holokaustą ir propagandos priemones bei jų poveikį, kuriuos surengė Valstybinio 

Vilniaus Gaono žydų muziejaus savanoriai iš Austrijos „Gedenkdienst“ visuomeninės 
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organizacijos, ir pan.). Šių pamokų naudą - ypač mokymosi motyvacijos gerinimui - pripažįsta ir 

patys mokiniai.  

Gimnazijoje buvo organizuotas susitikimų ciklas „Neužmik“, kurį bendruomenei dovanojo buvusi 

mokinė Fausta Marija Leščiauskaitė. Susitikimą su G.Liaudansku-Svaru organizavo kitas buvęs 

gimnazijos mokinys Faustas Venckus. Susitikimai su žymiais žmonėmis, jų sėkmės ir veiklos 

istorijos neabejotinai įtakojo gimnazistų vertybinių nuostatų formavimąsi – tai savo atsiliepimuose 

išsakė patys gimnazistai.  

Atskirų darbo grupių posėdžiuose aptartos galimybės rengti netradicines pamokas, pasidalinta tokių 

pamokų vedimo patirtimi. Apie netradicines pamokas, kitą ugdomąją veiklą rašyta spaudoje, 

straipsniai publikuoti gimnazijos interneto svetainėje www.jggimnazija.lt.  

Gimnazijoje vykdomi projektai neabejotinai prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo, bendrųjų 

mokinių kompetencijų ugdymo, mokymosi motyvacijos (ypač užsienio kalbų). Tarptautiniai 

projektai Erasmus+ „Publishing House of Arts“ („Menų spaustuvė“); leidybinis projektas 

„DEFRIT“ prisideda ir prie profesinės karjeros ugdymo, sudaro sąlygas mokiniams pritaikyti 

praktikoje, integruoti įvairių mokomųjų dalykų žinias ir įgūdžius, supažindina su kitų šalių kultūra 

(projektuose dalyvaujama kartu su Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Turkijos, Prancūzijos, Rumunijos 

mokyklų bendruomenėmis).  

Nuo 2015 m. gimnazijos bendruomenė vykdo Erasmus+ projektą „Conflict ResolUtion for better 

ScHool management“ (Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas). Projektas moko 

dalyvaujančių mokyklų bendruomenes atpažinti konfliktų priežastis bei pasiūlyti inovatyvias 

priemones jiems spręsti. Projektas apima socialinėje, darbo bei virtualioje erdvėje kylančias 

problemas. Šis projektas skatina ir bendruomeniškumą, toleranciją. Projekte kartu gimnazijos 

bendruomene dalyvauja partneriai iš Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Portugalijos. 

2016 m. pradėti vykdyti dar du Erasmus+ programos projektai: „Pedago-geeks – Learning and 

teaching in a 2.0 world” (Moksliukai – Mokymasis ir mokymas 2.0 pasaulyje) ir „M.U.S.I.C. – 

Music unites students and inspires change” (Muzika vienija mokinius ir įkvepia pokyčiams). 

Pirmojo projekto pagrindinė idėja yra mokytis ir dalintis patirtimi, kaip integruoti skaitmenines 

technologijas į ugdymo procesą. Projekto partneriai: Prancūzijos, Čekijos, Italijos mokyklos. 

Projekto „M.U.S.I.C.“ pagrindinis tikslas – mokytis kurti ir muzikuoti tarptautinėje komandoje, taip 

tobulinant bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, įgyjant tarpkultūrinės patirties. Šį projektą 

gimnazijos bendruomenė vykdys kartu su mokiniais ir mokytojais iš Turkijos, Italijos, Lenkijos, 

Rumunijos. 

Kelmės rajono savivaldybė rėmė gabiems muzikai mokiniams skirtą respublikinį projektą „Muzikos 

pasaulis“. Viena jo veiklų - „gyvai“ grojančių muzikos gupių festivalis „Muzikos dirižablis“, kurį 

nuo 2007 metų organizuoja gimnazija.  

Visi projektai, kuriuos įgyvendina gimnazijos bendruomenė, skatina mokinių pilietiškumą, 

kūrybiškumą, toleranciją, ugdo lyderystę. Atskirose darbo grupėse yra aptariama projektinė veikla, 

projektų įtaka ugdymo kokybei. 

http://www.jggimnazija.lt/


10 
 

Mokytojai daugiau kaip 200 dienų tobulino kvalifikaciją seminaruose, skirtuose atskiros pamokos 

kokybės, ugdymo kokybės klausimams, vadybos, mokinių rengimui PUPP ir brandos egzaminams 

bei kitoms pedagoginėms naujovėms aptarti. 

Gimnazijos mokytojai dalinosi gerąja darbo patirtimi ir gimnazijoje, ir už jos ribų: 7 mokytojai 

skaitė pranešimus rajono ir respublikos mokytojams, 11 mokytojų pravedė 13 atvirų pamokų 

Italijos, Portugalijos, Turkijos ir Ispanijos mokytojams, vestos atviros pamokos rajono mokytojams, 

8 mokytojai vedė 8 seminarus rajono mokytojams, dalyvavo TV laidose ir skleidė metodinę patirtį 

rajono, šalies, užsienio šalių pedagogams (daugiau kaip 30 kvalifikacijos tobulinimo renginių). 

Lapkričio 25 dieną paminėtas evangelikų reformatų kunigo, profesoriaus, filosofijos mokslų daktaro 

Konstantino Kurnatausko atminimas. Pamaldas Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčioje laikė 

kunigas Rimas Mikalauskas, Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas, Lietuvos evangelikų 

reformatų Konsistorijos viceprezidentas, ir evangelikų liuteronų kunigas Romas Pukys. Kelmės 

seniūnas Romas Atkočaitis prie gimnazijos atidengė Atminimo lentą, gimnazijoje veikė paroda, 

skirta K.Kurnatausko gyvenimo ir veiklos apžvalgai. Aktų salėje pranešimus apie K.Kurnatausko 

veiklą skaitė J.Graičiūno gimnazijos istorijos mokytojas, Kelmės savivaldybės tarybos narys 

Egidijus Ūksas, docentas, humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Humanitarinių 

mokslų fakulteto Teologijos katedros vedėjas, Evangeliškosios teologijos centro direktorius, 

Vokietijos Federacinės Respublikos Garbės konsulas Arūnas Baublys. Mūsų gimnazijos 

bendruomenės iniciatyva ir pastangomis pagerbiant šį iškilų Lietuvos religijos, kultūros, 

visuomenės ir mokslo veikėją buvo prisidėta prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

renginių ciklo. 

7. Gimnazijos biudžetas. 

Aplinkos finansavimas: 

 Skola 2015-12-31 

Eur 

Skirta 2016 m. Eur Skola 2016-12-31 

Eur 

Darbo užmokestis+ 

Sodra 

0 97 798 0 

Komunalinės išlaidos 0 37 296 0 

Kitos prekės ir 

paslaugos 

1,82 26 487 23,74 

Viso: 1,82 161 581 23,74 

Pavežėjimas 27,15 36 000 0 

Maisto gamybos 10,80 360 0 

Maitinimas 0 12 492 0 

Gimnazijos spec.l.  6 504,54  

Iš viso: 39,77 216 937,54 23,74 

Mokinio krepšelis: 
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 Skola 2015-12-31 

Eur 

Skirta 2016 m. Eur Skola 2016-12-31 

Eur 

Darbo užmokestis+ 

Sodra 

0 569 215 1 444,39 

Spaudiniai 0 4 932 0 

Prekės  0 700 0 

Paslaugos 0 780 0 

Ryšiai 0 1 635 0 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

0 2 636 0 

Iš viso: 0 579 898 1 444,39 

 
 

 

8. Informacija apie gimnazijos turtą ir jo būklę. 

 2015-12-31 2016-12-31 

Turto grupė Vertė Likutinė vertė Vertė Likutinė 

vertė 

Programinė įranga 32 824,48 350,59 32 824,48 103,03 

Negyvenami 

pastatai 

962 911,87 720 596,92 962 911,87 711 980,44 

Infrastruktūros 

statiniai 

174 408,37 132 794,65 174 408,37 124 495,02 

Mašinos ir 

įrengimai 

40 194,23 8 217,21 40 194,23 6 839,49 

Baldai ir biuro 

įranga 

131 893,53 9 603,01 131 893,53 5 008,60 

Kitas ilgalaikis 

turtas 

161 248,45 137 785,91 161 248,45 138 355,85 

VISO: 1 503 480,93 1 009 348,29 1 508 151,22 986 782,43 

 

 2015-12-31 2016-12-31 

Atsargos (ūkinis inventorius) 137 489,95 162 608,76 

• Gimnazijos turtas yra geros būklės, tausojamas darbuotojų ir mokinių, saugomas, 

prižiūrimas ir pagal galimybes atnaujinamas. 

• Siekiant gerinti ugdymo kokybę, turtinti mokymosi aplinką, rajono savivaldybei skyrus lėšų, 

nupirkti 44 kompiuteriai. 
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9. Informacija apie gimnazijoje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų 

įvykdymą. 

9.1. 2016 m. sausio 27 Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius atliko gimnazijos 

atitiktis Lietuvos higienos normų reikalavimams. 

Patikrinimo išvados: 

Gimnazijoje veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normų reikalavimų. 

9.2. 2016 m. balandžio 19 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius atliko gimnazijos sporto klubo „Baltija“ 

atitiktis Lietuvos higienos normų reikalavimams. 

Patikrinimo išvados: 

Sporto klube „Baltija“ paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normų reikalavimų. 

9.3. 2015 m. gegužės 4 dieną Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius atliko lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

organizavimą ir vykdymą. 

Patikrinimo išvados:  

Lietuvių kalbos PUPP vykdomas vadovaujantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. 

9.4. 2015 m. birželio 15 dieną Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius atliko istorijos valstybinio egzamino organizavimą ir vykdymą. 

Patikrinimo išvados:  

Istorijos valstybinis brandos egzaminas vyko vadovaujantis brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu. 

9.5. 2015 m. gruodžio 7 d.  Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius atliko patikrinimą „Mokyklos vadovų veikla siekiant individualios mokinio 

pažangos“. 

Siūloma:  

Konkretizuoti metodinių pasitarimų nutarimus. 

Planuojant vadovautis turimais stebėsenos duomenimis. 

Stebėti ir vertinti kuriamos pagalbos mokiniui sistemos efektyvumą. 

Aktyvinti gimnazijos ir mokinio tėvų bendradarbiavimą. 

9.6. 2016 m. lapkričio 18 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

atliktas kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas.  

Patikrinimo išvados: 

Iš 33  reikalavimų nevykdomas 21, bendra civilinės saugos būklė – nepatenkinama. 

Pažeidimus pašalinti iki 2017 m. sausio 30 d. 

Įvykdymas: 2017 m. kovo 24 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu atliktas pakartotinis kompleksinis civilinės saugos būklės patikrinimas.  

Patikrinimo išvados: 

Iš 44 reikalavimų atitinka visi 44 reikalavimai, bendra civilinės saugos būklė – patenkinama. 

 

10. Problemos susijusios su gimnazijos veikla  ir siūlomi problemų sprendimo būdai. 

• Būtina rekonstruoti gimnazijos aplinką, kuri paskutinį kartą buvo tvarkyta prieš 28 metus 

(1989 m.). 

– Skirti lėšų projekto parengimui ir jo įgyvendinimui. 

• Gimnazija turi seniausią rajone mokyklinį autobusą (2001). 

– Skirti naują didesnį mokyklinį autobusą. 

 

Gimnazijos direktorius                                                                          Rimas Bielskis 


