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           Informacija apie įstaigą.  

 Kelmės rajono savivaldybės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir jos skyriai teikia ikimokyklinį, 

priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą. Gimnazija turi du 

ugdymo skyrius: Vaiguvos Vlado Šimkaus ugdymo skyrius ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyrius bei 3 daugiafunkcius centrus:  Kolainių DC, Minupių UDC ir Pašilėnų UDC. 

  Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T–310 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje“ yra 80,29 etato (iš jų 

pedagoginių pareigybių (etatų) – 45,92, nepedagoginių pareigybių (etatų) – 34,37).  

Gimnazijoje ir jos skyriuose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo ugdomi 316 vaikų ir mokinių, iš jų 80 

mokinių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje mokėsi 187 

mokiniai. Mokinių skaičius gimnazijoje nežymiai sumažėjo dėl demografinių procesų šeimoms keičiant 

gyvenamąją vietą arba baigus pagrindinio ugdymo programą ir mokiniams pasirinkus profesinį mokymą 

Šiaulių technologijų mokymo centre ir Kelmės profesinio rengimo centre. Vaiguvos Vlado Šimkaus 

skyriuje mokėsi 70 vaikų ir mokinių, pasibaigus mokslo metams išvyko keturi užsieniečiai mokiniai. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje  ugdomas 71 vaikas. Skaičius išliko tas pats kaip 2021 

metais. Įstaiga užpildyta 100 proc.  

Gimnazijoje veikė pailgintos dienos grupė, kurią lankė 23 mokiniai iš 1-4 klasių, Vaiguvos Vlado 

Šimkaus skyriuje pailgintos dienos grupę lankė 13 mokinių. 

2022 metų pradžioje gimnazijoje mokėsi 8 užsieniečiai, atvykę iš Ukrainos.   

  2022  metais 114 mokiniams skirtas nemokamas maitinimas.  Praėjusiais mokslo metais nemokamas 

maitinimas skirtas 72 mokiniams. 12 mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, auga tik su vienu iš 
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tėvų, vieno iš tėvų neturi 6 mokiniai, gimnazijoje mokosi 17 vaikų (12,8 proc.) iš socialiai remtinų šeimų. 

2021 m. tokių mokinių buvo 14.   

 Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena 133 mokiniai. 2022-2023 m. m. iš 

namų į mokyklą ir iš mokyklos į namus parvežami 4 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 42 pradinio 

ugdymo programos mokiniai, 45 5-8 klasių mokinai, 22 mokiniai 9-10, I-II gimnazijos klasių ir 20 mokinių 

II-IV gimnazijos klasių.   

Į gimnaziją ir jos skyrius pavėžėjami 171 vaikai ir mokiniai. Pavėžėjamų mokinių skaičius sumažėjo 8 

mokiniais.  

Sudėtinga situacija yra su psichologinės pagalbos teikimu mokiniams, nes gimnazijoje nuo 2021 

kovo mėnesio neužimta  psichologo pareigybė (etatas), o konsultacijos vykdomos Kelmės ŠPT ir Kelmės 

sveikatos biuro specialistų. 2022 m. 17 pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokinių Švietimo 

pagalbos tarnybos išvadose dėl specialiojo ugdymosi skyrimo nurodyta teikti trumpalaikę ar ilgalaikę  

psichologinę pagalbą. 

Muzikos skyriuje 2021-2022 mokslo metais mokėsi 48 mokiniai (37) mokiniai formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo programose, 10 mokinių neformaliojo švietimo programose. 2022 m. 

formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą baigė 4 mokiniai. 2022 m. mokiniai 

ir mokytojai aktyviai dalyvavo įvairiuose festivaliuose ir konkursuose. Lietuvos vakarų krašto " Dainų 

šventė 2022" Respublikinis dainų festivalis „Dainų pasakaitė“, Rajoninis pop muzikos festivalis „Dainuoju 

lietuviškai". Solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainos sparnais“,Tarptautinis sakralinės giesmės 

konkursas-festivalis „ Skriski giesmelė“- I laipsnio diplomas,Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Muzica divina". Baltijos šalių vaikų ir jaunimo tarptautinis populiariosios muzikos konkursas " Dainuok 

žiemužėle".Mokinė tapo diplomantė. Televizijos konkurse " Dainų dainelė 2022" Miestelio bendruomenei 

organizuoti 8 koncertai, iš jų 2 su Užvenčio kultūros centru. Muzikos skyriaus moksleiviai ir mokytojai 

2022 metais surengė koncertus ir pasirodymus ne tik gimnazijoje, bet ir įvairiose koncertinėse salėse ir 

erdvėse: Kelmės kultūros centre, Kelmės sporto centre, Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. 

Gimnazijos daugiafunkciai centrai organizuoja bendruomenės poreikius atitinkančias veiklas, kuriose 

dalyvauja ne tik gimnazijos vaikai ir mokiniai, bet ir vietos bendruomenių nariai. Centrų veiklos labai 

įvairios ir teikiančios sveikos gyvensenos, meninių, kūrybinių ir aktyvaus fizinio ugdymo  įgūdžių lavinimo 

užsiėmimus. Centruose 2022 metais organizuotos 55 įvairaus turinio poreikius atitinkančios veiklos, 

skatinančios bendravimą, tarpusavio pagalbą, individualių gebėjimų ar pomėgių sklaidą ir asmeninių 

savybių ugdymą.  

Gimnazijos bendruomenė 2022 metais toliau įgyvendino tarptautinę Gamtosauginę programą ir ilgalaikę 

programą „Olimpinė karta“, skirtą vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui. Už puikius rezultatus dalyvaujant  

tarptautinėje Gamtosauginėje programoje gimnazija ir Vaiguvos Vlado Šimkaus skyrius apdovanoti 
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žaliomis vėliavomis.  Tęsiamas 2020 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje startavęs TARPTAUTINIS ERASMUS 

+ projektas „Europos jaunimas – tavo balsas bus išgirstas“, kuriame  dalyvauja 50, šeštų ir aštuntų klasių 

mokinių. 2022 metais organizuoti 3 susitikimai/veiklos Briuselyje, Ispanijoje ir mūsų gimnazijoje. Pradinių 

ir 5-8 mokiniai ir mokytojų komandą  įsijungė į pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ veiklą, kurį bus tęsiam ir 2023 metais.  

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svarbiausi rezultatai bei rodikliai. 

Strateginio tikslo: Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant mokinių asmenybės ūgties, 2022 metais savo 

veiklos plane gimnazija buvo numačiusi tikslą Užtikrinti nuolatinę ugdymo(si) pažangą, gerinant 

mokymosi rezultatus, suteikiant galimybę mokiniams įgyti turiningas ir prasmingas gyvenimo 

mokykloje patirtis,   tikslui pasiekti  numačiusi vieną uždavinį ir 4 priemones. 

2022 m. buvo stebima nuolatinė mokinio pažanga. Pradinėse klasėse nustatyta, kad 64,3 proc. mokinių 

individuali pažanga iš matematikos, 57,1 proc. mokinių iš lietuvių kalbos ir 71,4 proc. iš pasaulio 

pažinimo išliko nepakitusi. 42,9 proc. mokinių individuali pažanga iš lietuvių kalbos, matematikos ir 

pasaulio pažinimo per tris mokslo metus yra visuminė-nuolatinė visose ugdymo srityse. 

 Tris metus iš eilės stebima kiekvieno mokinio pažangos žingsniai, vertinami jo pasiekimų lygmenys 

ir asmenybės ugdymasis. 2022 m. duomenimis, I-IV gimnazijos klasės 22,6 proc. mokinių nuolatinė 

pažanga iš lietuvių kalbos nekito, 9 proc. mokinių – padarė individualią pažangą. 45 proc. pagrindinio 

ugdymo programos mokinių (5-8 klasių) individuali nuolatinė pažanga iš lietuvių kalbos nekito, o 39 

proc. mokinių padarė individualią pažangą.  

2022 m. švietimo pagalba mokiniams ir dėmesys visų asmens kompetencijų, nustatytų ugdymo 

programose ugdymui, darė didžiausią poveikį  mokinių asmenybės augimui. Mokymosi pagalba 

pirmiausia yra teikiama pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, parenkant mokinio mokymosi poreikius ir 

gebėjimus geriausiai  atitinkančias priemones. 100 proc. mokytojų mokinių mokymosi pasiekimus kaupia 

individualiuose vertinimo aplankuose. Mokymosi pagalbą gimnazijoje nuolat teikia mokinį mokantis 

mokytojas, nes jis vykdo mokinio mokymosi stebėseną, nustato mokymosi sunkumus, informuoja apie juos 

švietimo pagalbos specialistus, klasės auklėtoją ir mokinio tėvus ir kartu tariasi, kaip bus organizuojama 

veiksminga mokymosi pagalba.  

 Gimnazijoje mokymosi pagalbos klausimai yra aptariami ir analizuojami 1 kartą per du mėnesius 

aptariamųjų pokalbių su klasėje dirbančiais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais metu. 

Gimnazijoje mokymosi pagalba teikiama 37 proc. ikimokyklinio amžiaus ir 75 proc. priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 2,5 proc. pradinio ugdymo programos mokiniams, 

grįžusių iš užsienio, 55 proc. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 15 proc. gabių mokinių. 

Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pagalba buvo teikiama 3,3 proc. mokinių, 
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grįžusiems iš užsienio,  23 proc. mokinių, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat 2,9 proc. 

vidurinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir 94,1 proc. 

mokiniams, kurie įtvirtina turimas žinias dalykų moduliuose ir  17,6 proc. kandidatų, pasirinkusių 

mokyklinį technologijų BE. Per 2022 metus 16 mokinių atpažinti individualūs ugdymosi poreikiai, 

polinkiai ir galimybės, sudaryti individualūs pagalbos planai, suderinti su vaiko gerovės pirmininku ir 

pasirašytinai su mokinių tėvais,  14 proc. mokinių   taikytas pedagoginis psichologinis vertinimas,  

organizuoti nuotoliniai grupiniai psichologo užsiėmimai. 

Planuojant kiekvieno mokinio ugdymą atsižvelgiama į diagnostinio vertinimo rezultatus.  Daugiausia 

pamokų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir pagalbai teikti gimnazija pridėjo  lietuvių kalbai, 

matematikai, užsienio kalbai (anglų), biologijai, istorijai ir informacinėms technologijoms, technologijoms, 

neatsižvelgiant į mokinių gebėjimus. Dalyko modulių pamokas gimnazija skirsto neatsižvelgdama į 

mokinių gebėjimus.  

 Gimnazijoje su teigiama pridėtine verte  mokosi toks procentas mokinių: 

 5 kl. – 66 proc., 5 kl. (Vaiguvos sk.) – 44,4 proc., 6 kl. – 20 proc., 7 kl. – 36 proc., 7 kl. (Vaiguvos sk.) – 

100 proc.,  8 kl. – 9,1 proc., 8 kl. (Vaiguvos sk.) – 14.3proc.,  I g kl. – 29,4 proc., 9 kl. (Vaiguvos sk.) – 

33,3proc.,  II g kl. – 72 proc., 10 kl. (Vaiguvos sk.) – 25proc.,  III g kl.  – 73proc., IV g kl. – 84,6 proc. 

 80 proc. mokinių, atlikusių asmenybės pažinimo testą, suvokė savo asmenybės unikalumą ir yra 

pasitikintys savo jėgomis. Atlikus 1-5 ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą paaiškėjo, kad 

sėkmingai adaptavosi 90 proc. mokinių (Tyrimas atliktas 2022 spalio mėn.). 

 100 proc. tėvų mano, jog jų vaikas pasitiki savo jėgomis, 94,1 proc. tėvų mano, kad vaikas prisiima 

atsakomybę už mokymosi rezultatus, 94,2 proc. tėvų pastebi, kad vaikas palaipsniui daro pažangą. 94,1 

proc. tėvų mano, kad jų vaikas žino, kur jam reikėtų patobulėti. 82,4 proc. tėvų mano, kad mokytojai pagiria 

vaiką už padarytą pažangą. 

 Įtaką mokinių pasiekimams ir pažangai 2022 m. darė kolegų pamokų stebėjimas, jų aptarimas pagal 

pamokos stebėjimo protokolų kriterijus, pasidalinimas metodais, kurie padeda mokiniams įsivertinti savo 

veiklą pamokoje. Užpildytos  pamokų  stebėjimo, analizės formos ir aptarti pamokų rezultatai, mokymo 

strategijos su konsultuojančiais stebėtojais ir kuruojančiu vadovu. Vyko atviros diskusijos. 90 proc. tėvų 

informuoti apie vaiko lyginamąją vietą mokyklos kontekste. 

 2022 metais visi mokytojai vertino savo veiklą ir jos rezultatus, asmeninę kompetenciją ir nusimatė 

profesinio tobulėjimo sritis. Visi įstaigoje dirbantys mokytojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami 

ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”. 12 proc. mokytojų dalyvavo ilgalaikės 

programos „Mokinių kūrybiškumo ugdymas. Veiklos orientuotos į kūrybinį procesą“ moduliuose. Devyni 

gimnazijos mokytojai dalyvauja nacionalinės švietimo agentūros projekte ,,Skaitmeninio ugdymo turinio 
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kūrimas ir diegimas“ (Kelmės ŠPT direktoriaus 2022 m. lapkričio 8d. įsakymas Nr. V-112). Mokykla 

dalyvauja ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame 

ugdyme“ (projektas Nr. 09.2.1.-ESFĄ-V-726-04-0001) II etape.  Mokytojai kartą per mėnesį dalijasi 

patirtimi, aptaria su kolegomis patirtį,- kolegialus bendradarbiavimas dalyvaujant mokymosi 

pokalbyje.  

2022 m. vyko du kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuos vedė gimnazijos mokytojai: 

„Įtraukusis ugdymas ir vertybė ir iššūkis“ ir patirties mainai ,,Patyriminio ugdymo programa. Socialiniai 

santykiai. Tradicijų puoselėjimas. Projektinės veiklos mokinių tarpusavio santykių gerinimui ir sėkmės 

pajautimui” 

2022 m. 70 proc. klasių auklėtojų tobulino savo kvalifikaciją šiose srityse:  

mokinio individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas, darbas su tėvais, konfliktų sprendimas, mokinių 

kompetencijų ugdymas, mokinių vertinimas ir įsivertinimas, nuotolinio mokymosi panaudojimas, 

mokytojų lyderystė. 

Mokinių motyvavimo ir paramos jiems profesines kompetencijas mokytojai kėlė šiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: „2022-2023 mokslo metų startas: mokytojo sėkmė – mokinio 

sėkmė“, ,,Dalykų integravimas: kaip suderinti tai, kas atrodo nesuderinama“, „Kolegialus 

bendradarbiavimas, kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė“, „Kai turi tinkamus įrankius“,  

,,Technologiniai sprendimai STEAM ugdyme“ ir pan. 2022 rugsėjo mėn.  6 mokiniai ir du mokytojai. 

dalyvavo Erasmus + projekte European Youth – Your Voice Will Be Heard. (Kelionė į Ispaniją).  Mokiniai, 

dalyvaudami projekte, pagilino anglų kalbos žinias, ugdė komunikavimo, pažinimo kompetencijas.  

Strateginio tikslo: Modernizuoti ugdymo procesą. 2022 metais savo veiklos plane gimnazija buvo 

numačiusi tikslą Tikslingai panaudoti ir turtinti fizinę – virtualią mokymosi aplinką vieną uždavinį ir 

2 priemones. 

Sudarydama sąlygas mokinių asmenybei augti, 2022 metais gimnazijos bendruomenė sukūrė ir 

įgyvendino projektus Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vardo suteikimo 20-mečio šventei, Padėkos 

dienai „Gal jūs sutikote meilę“, Respublikinį tarptautinį bendrojo lavinimo mokyklų mokinių socialinį 

kūrybinį projektą „Aš žmogus tarp žmonių“, trumpalaikį integruotą projektą, skirtą Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienia paminėti „Sveikinimas laisvai Lietuvai“, Rašytojos Marijos 

Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-ųjų gimimo metinių paminėjimą, surengė respublikinę-tarptautinę 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių virtualią socialinio piešinio parodą „Vaikystė ir džiaugsmas“, 

Paskutinio skambučio šventę 2022, „Sporto dieną gimnazijoje“, Antikorupcinio sąmoningumo ugdymo 

projektą „Skaidrumą kuriame kartu 2022“. Projektą mokiniams „Draugo dienos 2022“, pilietinę 

neatlygintino kraujo donorystės akciją „Dovanoju gyvenimą“, respublikinį-tarptautinį bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių socialinį-pažintinį, patyriminį-kūrybinį projektą „Svajoju būti...“.  
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2022 metais gimnazijoje kurianti vdurinio ugdymo programos mokinė pasidalijo savo kultūrinės 

raiškos patirtimi: surengė autorinę fotografijų parodą „Šatrijos Raganos takais“. Pagrindinio ugdymo 

programos mokinė surengė  grafikos darbų parodą „Anapus moters jausmingumo“ ir pristatė gimnazijos 

bendruomenei. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo išvykose ir aplankė šiuos kultūros objektus: Kelmės krašto muziejų, 

Anykščių kraštą (Arklio muziejus, Siauruko muziejus), Biržus ir  Vilnių, kartu su mokytojais dalyvavo 

turizmo renginyje „Žygis prie Šatrijos kalno“, Kervanės piliakalnius, vyko į  Adošiškės dvarą. 90 proc. 

mokinių dalyvavo kultūriniuose procesuose, 3,6 proc. pagrindinio ugdymo programos mokini turi 

individualių kultūrinių pasiekimų. 

NVŠ pamokas (būrelius) lanko 100 proc. mokinių.  

100 proc. įdiegtos ir įgyvendinamos 6 prevencinės priemonės  mokykloje („Zipio draugai“, „Obuolio 

draugai“, „Įveikiame kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Įveikime kartu“, „Raktai į sėkmę“).  

88 proc. pradinio ugdymo programos mokinių geba įvardinti savo emocijas.  

Sinchroniniam bendravimui kasių auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai  naudoja FB Messenger, 

Zoom programėlės. 

 

Rezultatų lyginamoji analizė 

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2020 m. 2021 m.  2022 m. Pokytis 

1. Švietimo rodikliai     

 Bendras mokinių skaičius 193 316 311 -5 

 Iš jų:     

 ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ugdymo  
mokinių skaičius 

- 73 77 +4 

 pradinio ugdymo mokinių skaičius 58 78 80 +2 

 pagrindinio ugdymo mokinių skaičius 104 137 120 -17 

 vidurinio ugdymo mokinių skaičius 31 28 34 +6 

 meno  skyriaus  formalųjį  švietimą  papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo 

ugdymo programose besimokančių mokinių 

skaičius 

34 43 48 +5 

 Komplektų skaičius 16 18 17 -1 

 iš jų jungtinių komplektų skaičius - 3 2 -1 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai     

 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas 

vidurkis 

8,53 8,25 8,49 +0,24 

 Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų 
lygmenį, proc. 

3,45 4,5 4,2 -0,3 

 Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų 
lygmens bent iš vieno dalyko, proc. 

0 0 0 0 

 Mokinių, baigusių pradinio ugdymo programą, 
skaičius 

20 15 19 +4 
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 Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius 

(proc. nuo bendro skaičiaus) 

10,36 4,75 6,11 +1,36 

 Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo 
programą, skaičius 

95 95 100 +5 

 Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, 

skaičius (proc. nuo bendro skaičiaus) 

18 25 33 +8 

 PUPP matematikos išlaikyto aukštesniuoju lygiu, 
proc. 

0 4,5 0 -4,5 

 PUPP matematikos išlaikyto pagrindiniu lygiu, 
proc. 

0 27,3 20 -7,3 

 PUPP matematikos išlaikyto patenkinamu lygiu, 
proc. 

0 18,2 27,1 +8,9 

 PUPP matematikos išlaikyto nepatenkinamu 
lygiu, proc. 

0 50 52,9 -2,9 

 PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 
aukštesniuoju lygiu, proc. 

0 0 12,0 +12,0 

 PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 
pagrindiniu lygiu, proc. 

0 45,5 28 -17,5 

 PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 
patenkinamu lygiu, proc. 

0 54,5 68 +13,5 

 PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 
nepatenkinamu lygiu, proc. 

0 0 4 -4 

 Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius 
(proc. nuo bendro skaičiaus) 

13 

100 proc. 

14 

100 proc. 

13 

100 proc. 

 

 Valstybinių brandos egzaminų, tenkančių 
vienam mokiniui, skaičius 

2,2 3,7 3,7 0 

 Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 
aukštesniuoju lygiu, proc. 

0 1,53 0 -1,53 

 Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 
pagrindiniu lygiu, proc. 

39,2 32,3 31,2 -1,1 

 Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 
patenkinamu lygiu, proc. 

39,2 50,7 49,72 -0,98 

 Įvertintų ,,neišlaikyta“ valstybinių brandos darbų 
proc. 

21,6 15,47 18,45 +2,98 

 Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, 

rajono  olimpiadose, konkursuose, varžybose 

pelniusių prizines vietas, skaičius 

42 38 42 +4 

3. Mokinių saviraiškos ugdymas     

 Bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo 
programų skaičius 

12 21 20 -1 

 Bendrojo ugdymo neformaliajam švietimui 
skirtų val. skaičius per savaitę 

17 28 27 -1 

 Muzikos skyriaus formalųjį švietimą 

papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo, 

neformaliojo ugdymo programų skaičius 

14 15 17 +2 

 Muzikos skyriaus formalųjį švietimą 

papildančiam  pradinio ir pagrindinio 

ugdymo, neformaliajam ugdymui skirtų 

valandų skaičius per savaitę 

78 84 93 +9 

 Rengti ir/ar įgyvendinti tarptautiniai, šalies 
projektai, programos, skaičius 

2 4 

(2tarptau

tiniai) 

4 0 

 Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) 
nuo visų mokinių skaičiaus 

42 55 65 +10 
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 Vykdyti gimnazijos lygmens ugdomieji 
projektai, skaičius 

8 12 11 -1 

 Gimnazijos lygmeniu projektuose dalyvavusių 
mokinių dalis (proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 

90 88 94 +6 

 Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, 
skaičius 

16 20 32 +12 

 Kultūros pasui skirtos lėšos 2511,89  2589,0 2203,0 -386 

 Kultūros pasui skirtų lėšų panaudojimas (Eur ir 
proc. nuo skirtų lėšų skaičiaus) 

0 85 95 +10 

4.  Personalą apibūdinantys rodikliai     

 Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 31,48 49,01 45,92 -3,09 

 Iš jų:     

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 20,60 42,26 38,17 -4,09 

 Pagalbos mokiniui pareigybių (etatų) skaičius 4 4 5 +1 

 Vadovų, pavaduotojų, skyriaus vedėjų 
pareigybių (etatų) skaičius 

2,25 2,75 2,75 0 

 Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 18,5 35,05 34,37 -0,68 

 
Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 46 42 43 - 

5. 
Vadovų ir mokytojų lyderystė bei 
kompetencijos. 

    

 Mokytojų, skleidusių patirtį rajone ir 
respublikoje, dalis (proc.) 

23 28 31 +3 

 Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 
skaičius, tenkantis vienam mokytojui 

20 24 26 +2 

 Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 
skaičius, tenkantis vienam vadovui 

32 40 30 -10 

 
•  

Finansavimas: 

Lėšų šaltiniai 2020 m. 2021m. 2022 m. 

Valstybės lėšos 469 473,73  625 637,73 1 004 204,56 

Savivaldybės lėšos 350 705,67  390 692,90 688 015,68 

Europos sąjungos 
lėšos 25 337,60  - 27360,3 

Specialiosios 
programos 4552,86  7009,23 24279,16 

Paramos lėšos 829,38 897,80 1698,63 

 

Lyginant 2022 m. su 2021 m. valstybės finansavimas keitėsi, nes keitėsi mokytojų darbo 

apmokėjimo tvarka ir kitų darbuotojų atlyginimai. 

Sutaupėme savivaldybės ir mokymo lėšų. Sutaupytas lėšas panaudojome mokymo priemonių, ypač IT 

srityje,  pirkimui, laboratorijos rengimui reikalingų mokymo priemonių įsigijimui.  

Specialiųjų lėšų gauta daugiau: didėjo mokinių skaičius pailgintos dienos grupėje, visos dienos 

darželio grupėje. Taip pat gauta lėšų iš Muzikos skyriaus veiklos, patalpų nuomos. 

Materialinės bazės atnaujinimas: 2022 m. įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurios kūrimui lėšas skyrė 

savivaldybė bei panaudotos sutaupytos gimnazijos lėšos. Nupirki 5 kompiuteriai. Nupirkta 10 

interaktyvių lentų, kurios sumontuotos įvairių dalykų kabinetuose. Įsigyta įvairių mokymo priemonių 

gamtos mokslų laboratorijai bei kitų mokomiesiems kabinetams. Nupirktos 2 garso kolonėlės aktų salei 
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ir stiprintuvas muzikos klasei. Iš gautų savivaldybės ir sutaupytų gimnazijos mokymosi lėšų įsigyta 

baldai biologijos ir gamtos mokslų laboratorijai (laboratoriniai stalai, spintos ir kitą įranga). Atnaujintas 

IT priemonėmis ir baldais  gimnazijos informacinių technologijų kabinetas. Nupirkus 5 minkštasuolius 

atnaujintos mokinių poilsio vietos. Visiškai suremontuota 1 pradinė klasė bei antro aukšto koridorius. 

Savivaldybės tarybai skyrus 29 tūkstančius eurų pakeista Kolainių DC stogo danga ir visi lietvamzdžiai. 

Parengtas sporto salės remonto projektas, kurio darbai 2023 metais. 

Baigiamosios nuostatos, problemos 

Ugdymo ir darbo sąlygų gerinimo, pozityvumo, IT priemonių taikymo, glaudaus ir dalykiško 

bendravimo ir bendradarbiavimo, gimnazijos įvaizdžio formavimo, bendruomenės mikroklimatas yra 

būtini ir lemiantis kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Gimnazijos bendruomenė veikia iniciatyviai ir 

įgyvendinami pokyčius, siekia sukurti stiprią, visapusišką ugdymą teikiančia įstaiga.  

Gimnazijai būtina atlikti likusio stogo dalies bei laiptinių remontą.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Tobulinti 

pagalbos 

mokiniui 

teikimo sistemą, 

skatinant 

tikslines 

partnerystes 

(veiklos sritis – 

ugdymas(is). 

1. Suburtos 

tikslinės vidinės 

partnerystės 

grupės, 

skatinančios 

mokinių pažangą.  

2.Parengtos 

bendradarbiavimo 

programos su 

išorės partneriais, 

siekiant geresnių 

mokinių 

pasiekimų 

STEAM srityje. 

3. Tobulinamos 

patyčių 

prevencijos 

programos 

algoritmas, 

padedantis 

užtikrinanti 

saugią aplinką 

1. Ne mažiau kaip 5 

proc.  pagerėja lietuvių 

k. ir matematikos 

PUPP rezultatai.  

2. 10 proc. didėja 

STEAM dalykų 

(matematikos, 

biologijos, fizikos)  

metiniai įvertinimai. 

3. Mokinių patyčios 

mažėja 30 proc. 

 

1. Bandomųjų PUPP ir 2022 m. PUPP 

mokinių rezultatai svarstyti mokytojų 

tarybos posėdžiuose:  2022 -04- 04 d. 

protokolas Nr.2; 2022-06-15 protokolas 

Nr. 6. ( 2021m.  PUPP lietuvių kalbos ir 

literatūros išlaikyto aukštesniuoju lygiu,  

0 proc., 2022 m. -12 proc. 2021 m. 

surinktų taškų vidurkis buvo 21,9,  

2022 m. -56,6. (2022 m. NŠA ataskaita) 

2021 m. PUPP matematikos išlaikyto 

patenkinamu lygiu, 18,2 proc., 2022 m.- 

27,1. 2021 m. matematikos surinktų 

taškų vidurkis buvo 15,1, 2022 m. -29,5. 

(2022 m. NŠA ataskaita). 

90 proc. tėvų individualiai ir 

pasirašytinai informuoti apie vaiko 

lyginamąją vietą mokyklos kontekste 

(Tėvų susirinkimų protokolai). 

2. Sudaryta darbo grupė parengti 

gamtos mokslų laboratorijos priemonių 

turtinimo planui (2022 m. gegužės 23 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-208).  
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gimnazijoje 

vykdant 

sistemingas 

apklausas 

atpažįstant bei 

mažinat patyčias 

gimnazijoje.  

 

Organizuotos 6 patyriminio ugdymo 

išvykos Šiaulių STEAM iš savivaldybės 

skirtų lėšų ir 4 iš gimnazijos mokymo 

lėšų. (2022 m. sausio 14 d. direktoriaus 

įsakymas Nr.V-29, 2022 m. balandžio 7 

d. direktoriaus įsakymas Nr.V-134), 

Organizuota mokytojų išvyka į 

STEAM  centrus (2022 m. balandžio 15 

d. direktoriaus įsakymas Nr.V-149). 

Nuolatinė mokinių pažanga ir 

kokybės gerinimas svarstyti mokytojų 

tarybos posėdžiuose: 2022-04-04 Nr.2;  

2022-05-26-Nr. 3; 2022-05-30 Nr. 

4;2022-06-30 Nr. 6; 2022-06-08 Nr5; 

2022-08-30 Nr. 8; 2022-10-27 d.  Nr. 

10; 2022 -12 14. Nr.11. 

 Per tris mokslo metus 12 proc. 5-IV  

klasių mokinių iš matematikos padarė 

pažangą, iš fizikos- 14 proc. 7- IV 

klasių mokinių padarė pažangą,  I-II 

gimnazijos klasėse 31 proc. mokinių 

padarė pažangą (2022 m. veiklos 

kokybės vertinimo ataskaita).  

3. Atliktas tyrimas ,,Kas yra saugi 

mokykla?“ (2022 m. vasario 4 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-55), tyrimo 

rezultatai aptarti mokytojų tarybos 

posėdyje 2022-02-01 Nr.1., ir pristatyti 

mokiniams (VGK posėdžio protokolas 

2022-02-25), parengtas saugios 

aplinkos kūrimo veiklų planas. (VGK 

posėdžio protokolas 2022-02-25 Nr.13)  

Atliktas patyčių mąsto įvertinimas 
gimnazijoje (2022 m. kovo 10 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-92), 

rezultatai aptarti mokytojų tarybos 

posėdyje 2022-04-04 Nr. 2, numatytos 

prevencinės ir švietimo priemonės 

darbuotojams, mokiniams.  

Parengtas ir patvirtintas Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimo priemonių 

2023 metams aprašas (VGK posėdžių 

protokolas 2022-11-18 Nr. 34).  

 Kuriant palaikančią mokymo(si) 

aplinką 2022 m. 100 proc. gimnazijos 

mokytojų kolegialiai dalyvavo 

mokymuose. Direktoriaus įsakymai: 

2022-09-21 (P-k-18), 2022-10-17 (P-k-

19). 
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Sudarytos sąlygos kiekvienam 

mokiniui dalyvauti tarptautinėse 

emocinių ir elgesio problemų 

prevencijos programose (Metodinės 

tarybos 2022-06-03 posėdžio protokolas 

Nr. 7, 2022 m. rugpjūčio 30 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-391).  

 Saugiai ir labai saugiai mokykloje 

jaučiasi 65,8% respondentų, t. y. 4,8 

procentais daugiau nei apklausoje 2021 

m. (61%),  60 proc. 5-8 kl.  ir   72,8 

proc. I-IV g kl. mokinių įvertino savo 

mokymosi aplinką saugia.  

1.2. Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

tobulinimas. 

Padėti mokiniui 

atskleisti jo 

gebėjimus, 

sėkmės pojūtį ir 

sudaryti galimybę 

džiaugtis galėjimu 

ką nors atlikti, 

motyvuoti ir 

skatinti tolesnę 

mokymosi 

pažangą. 

1. Susitarta, kaip, kokiu 

nuoseklumu ir 

dažnumu mokykloje 

yra vertinami, stebimi 

ir fiksuojami, aptariami 

mokinių pasiekimai.  

2. Mokinai kartą per 

mėnesį įsivertins savo 

kompetencijas ir 

gebėjimus bei teikiami 

mokytojų siūlymai 

pažangai gerinimui.  

3. Patobulintas mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo tvarkos 

aprašas. 

1.Vertinimo tvarkos nauja redakcija 

aptarta mokytojų taryboje 2022-06-21 

Nr.7.  

 Parengtas ir patvirtintas Kelmės 

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (2022 m. birželio 13 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-352) .  

2022 m. 70 proc. mokytojų tobulino  

kvalifikaciją mokinio individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo (2022 

m. veiklos kokybės vertinimo ataskaita). 

2. Mokiniai bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visumą  įsivertina 2 

kartus per metus. Mokinių asmenybės 

branda, pasiekimų ir pažangos 

optimalumas ir visybiškumas aptartas 

mokytojų taryboje (2022-02-01 Nr.1; 

2022-05-26 Nr.3; 2022-05-30 Nr.4; 

2022-06-21 Nr.7; 2022-08-30.Nr.8). 

80 proc. mokinių, atlikusių asmenybės 

pažinimo testą, suvokia savo 

asmenybės unikalumą ir yra pasitikintys 

savo jėgomis. (2022 m. birželio 23 d. 

direktoriaus įsakymas Nr. M-47; M-46; 

2022 m. birželio 9 d. direktoriaus 

įsakymas Nr.M-40; M-41). 

3. Parengta ir patvirtinta Kelmės 

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašo nauja redakcija (Metodinės 

tarybos 2022-03-24 posėdžio protokolas 
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Nr. 5, 2022 m. balandžio 7 d. 

direktoriaus įsakymas Nr.V-137).  

Mokytojų taryboje 2022-12-14 

protokolo Nr. 11 aptartas IP stebėjimo 

tvarkos veiksmingumas, dalytasi 

gerąja darbo patirtimi. Mokinio IP 

fiksavimo proceso duomenų analizės 

efektyvumas vertinamas kas du 

mėnesius. Susitikime dalyvauja dalykų 

mokytojai, klasių vadovai, 

administracija.  Kiekvieno mokinio IP 

stebima 100 proc. Su mokiniai klasių 

auklėtojai mokinių IP aptaria mėnesio 2 

savaitę per klasės valandėlę. Mokinių IP 

stebėjimui klasių auklėtojai  taiko Excel 

programą duomenų apdorojimui. 

100 proc. tėvų informuoti ir 

konsultuoti apie mokinių individualią 

pažangą, lankomumą (Tėvų susirinkimų 

protokolai 2022-01-21 Nr1., 2022-02-24 

Nr.1., 2022-02-28 Nr.2., 2022-02-28 

Nr.3., 2022-03-03 Nr. 3.) 

1.3. Tobulinti 

ugdymo(si) 

aplinkas 

siekiant 

tikslingo jų 

naudojimo. 

 Skatinti 

tikslingiau 

naudoti virtualias 

mokymosi 

aplinkas. Turtinga  

jauki ir 

funkcionali 

ugdymo(si) 

aplinka. 

1.Ne mažiau 90 proc. 

mokytojų tikslingai 

naudos skaitmenines 

mokymosi aplinkas per 

visų dalykų pamokas. 

2.Ne mažiau 85 proc.  

mokytojų ugdymo 

procese ugdymo 

procese naudos 

virtualias mokymo 

aplinkas.  

3. Trumpalaikėse ir 

ilgalaikėse 

patyriminėse 

projektinėse veiklose 

dalyvaus 85 proc. 

pagrindinio ugdymo 

programos mokinių.  

1. Metodinėje taryboje (2022-10-30 

Nr.6; 2022-12-15 Nr.12.) aptartas 

skaitmeninių mokymosi aplinkų 

naudojimas. Numatytas VMA 

naudojimo kvalifikacijos poreikis. 

Skaitmenines mokymo aplinkas 

tikslingai naudoja 100 proc. mokytojų. 

2. Gimnazijos taryboje (2022-03-17 

protokolo Nr. 4), metodinėje taryboje 

(metodinės tarybos protokolai 2022-10-

01 Nr.6; 2022-12-05 Nr.12.) aptartas 

virtualių priemonių ugdymo procese 

naudojimas:  užduočių rengimo ir 

apklausos organizavimo bei mokinių 

mokymosi ir pažangos stebėjimas ir 

vertinimo. 5 proc. daugiau nei 2021 m. 

stebėta  pamokų, atlikta pamokų 

stebėjimo duomenų analizė ir 

interpretavimas, vyko aptariamieji 

pokalbiai su mokytojais, parengti 

mokymo tobulinimo planai. (Mokytojų 

tarybos 2022-12-14 protokolo Nr. 11)  

3. Patyriminių veiklų plano projektas 

pristatytas ir aptartas mokytojų taryboje 

2022-12-14 protokolo Nr. 11. 2022 m. 

vyko patirties mainai ,,Patyriminio 
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ugdymo programa. Socialiniai 

santykiai. Tradicijų puoselėjimas. 

Projektinės veiklos mokinių tarpusavio 

santykių gerinimui ir sėkmės 

pajautimui”, kuriuose kvalifikaciją kėlė 

8 pedagogai.( Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba pažyma Nr. MP-92) 

Trumpalaikėse ir ilgalaikėse 

patyriminėse projektinėse veiklose 

dalyvavo 95 proc. pagrindinio ugdymo 

programos mokinių (2022-01-14 

direktoriaus įsakymas V-28; 2022-01-31 

Nr.V-40, 2022-04-29 V-17, 2022-03-30 

V-118). 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Gamtos mokslų laboratorijos įrengimas. Kelmės rajono savivaldybės tarybai pritarus programai ir 

skirus lėšų įrengta šiuolaikiška gamtos mokslų ir 

laboratorija. Panaudojus gimnazijos lėšas suremontuotas 

bei praturtintas įranga biologijos kabinetas. Mokinių 

gamtos mokslų (biologija, chemija, fizika) patyriminių 

įgūdžių lavinimas. 

3.2.  

3.3.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 


