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TAURAGĖS R. ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

1. Mokyklos pristatymas. 

 

1.1. Kontaktinė informacija  

 

Tauragės r. Žygaičių gimnazija (toliau-Gimnazija) yra Tauragės rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, kodas 190469660. Adresas: Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., LT 

73282. Telefonas (8 446) 44 844, el.p. zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt. Gimnazijos puslapis internete 

www.zygaiciai.taurage.lm.lt 

1.2. Mokyklos kontekstas   

Gimnazija įsikūrusi Tauragės rajono šiaurinėje dalyje, Žygaičių miestelyje. Nuo 2016 metų 

rugsėjo 1 dienos nebevykdomas ugdymo procesas Aukštupių pradinio ugdymo skyriuje, nes 

nesusirinko mokiniai. Sartininkų pagrindinio ugdymo skyrius pertvarkytas į pradinio ugdymo 

skyrių.  

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programas. 2006 metais buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykla tapo gimnazija. 

Čia mokosi 274 mokiniai, iš 27 Žygaičių seniūnijos kaimų. Gimnazijoje veikia ikimokyklinio 

ugdymo grupė (16 vaikų). Daugumos gimnaziją lankančių mokinių šeimų socialinė ekonominė 

padėtis yra vidutinė. Dauguma šeimų gyvena iš socialinių pašalpų, minimalaus atlyginimo ar mažų 

ūkių pajamų. Apie 8 proc. mokinių tėvų yra išvykę ir dirba užsienyje.  

Gimnazija turi tris mokyklinius autobusus, jais mokiniai pavežami į mokyklą.  

Gimnazija bendradarbiauja su Švedijos Kristianstado švedų-lietuvių bendruomene, kuri 

teikia mokyklai tikslinę finansinę paramą.  

Gimnazijos bendruomenė rašo projektus ir gauna lėšų įvairiai veiklai.  

1.3. Mokyklos vadovas 

 Direktorė Daiva Gabietaitė, Vilniaus pedagoginiame universitete įgyta istorijos ir 

politologijos mokytojo kvalifikacija ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute 

edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, suteikta antra vadybos kvalifikacinė kategorija, 

vyresniojo istorijos mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

1.4. Mokinių skaičius 

        2016 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijoje mokėsi 274 mokiniai.  

 Žygaičių Sartininkų Viso: 

mailto:zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt
http://www.zygaiciai.taurage.lm.lt/
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gimnazija pradinio 

ugdymo 

skyrius 

Ikimokyklinio  ugdymo grupė 16 - 16 

Priešmokyklinio ugdymo  grupė 11 11 22 

1-4 kl. 53 13 66 

5-8 kl. 87 - 87 

1-4 G kl 83 - 83 

Iš viso gimnazijoje: 

( su ikimokyklinio ugdymo grupės 

vaikais) 

250 24 274 

Gimnazijoje mokosi 24 specialiųjų poreikių mokiniai. Jiems teikiama specialiojo pedagogo 

pagalba. Du mokiniai yra mokomi namuose.  

1.5. Personalas 

Gimnazijoje ir jos skyriuose 2016 metų pradžioje dirbo 75 darbuotojai, o pabaigoje 58 

darbuotojai. Gimnazijai vadovauja direktorė ir 3 pavaduotojos ( 3,75 etato).  

  2016-01-01 2016-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius  75 58 

2 Techninis personalas 25 17 

 dirbantys  antraeilėse pareigose  2 2 

3. Pedagoginių darbuotojų skaičius  50 41 

 Iš jų :    

 mokytojų pagrindinėse pareigose  42 36 

 mokytojų antraeilėse pareigose  8 5 

4. Atestuotų pedagogų skaičius  50 40 

 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

27 24 

 Turinčių metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

17 12 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

6 4 

 Neatestuotų mokytojų skaičius 0 1 

1.6. Naudojamos patalpos  

Gimnazija įsikūrusi trijų aukštų renovuotame pastate, prie kurio prijungti dviejų ir vieno 

aukštų priestatai. Patalpų bendras plotas – 5087,27 m2. Bendrasis šildomų patalpų plotas – 5006,27 

m2. Žygaičių gimnazijos Sartininkų pradinio ugdymo skyriaus bendras plotas – 420,94m2. Visos 

patalpos atitinka higieninius reikalavimus, 2013 m. gruodžio 20 d. – 2014 m. sausio 6 d. išduoti 

leidimai – higienos pasai.  
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1.7. Asignavimų naudojimas 2016 m. 

2016 m. buvo gauta 710570,12 Eur asignavimų ir šios lėšos buvo panaudotos pagal tikslinę 

paskirtį. 

Mokinio krepšelio reikmės Asignavimų planas 2016 m. (Eur)  

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  478319 

Vadovėliai ir mokymo priemonės 4781 

Kvalifikacijos tobulinimas 1076 

Kitos prekės ir paslaugos 1043 

Iš viso: 485219 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos ir jų naudojimas 

Asignavimų paskirtis  Asignavimų planas (Eur) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  135116 

Prekių ir paslaugų naudojimas 65830 

Apsaugos kameros ir jų įrengimas,  8101 

Gimnazijos aptvėrimas metalinių skydų tvora 7603 

Iš viso: 216650 

 

Kitos lėšos 

Šaltiniai Gautos ir panaudotos lėšos (Eur)  

Paramos lėšos (2 proc.)  761,15 

Savivaldybės projektai 3454 

Lietuvos darbo birža 1206,50 

UAB ,,Taurus Solar“ 100 

Švedijos Kristianstado lietuvių – švedų 

bendruomenė 
3179,47 

Iš viso: 8701,12 

 

1.8. Gimnazijos skolos, išankstiniai apmokėjimai bei pirkėjų skolos 

Gimnazijos skolos tiekėjams, išankstiniai apmokėjimai ir pirkėjų skolos 2016 m. gruodžio 31 d.: 

Tiekėjas Suma (Eur) 

UAB "Tauragės vandenys 17,53 

UAB "MADALVA" 220,36 

AB TEO LT 126,40 

AB "Energijos skirstymo operatorius" 99,62 

UAB "Energijos tiekimas" 115,11 

AB Lietuvos paštas 8,91 
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Mobiliojo ryšio paslaugos (Daiva Gabietaitė) 10,12 

Valstybinio socialinio draudimo fondas  274,04 

Iš viso: 872,09 

  

Gimnazijai sumokėti pirkėjų išankstiniai apmokėjimai 2016 m. gruodžio 31 d.: 

Pirkėjas Suma (Eur) 

Už ikimokyklinės ugdymo grupės lankymą 21,79 

Iš viso: 21,79 

 

Pirkėjų skolos Gimnazijai 2016 m. gruodžio 31 d.: 

Pirkėjas Suma (Eur) 

Tėvų įnašai už ikimokyklinio ugdymo grupės 

lankymą 525,48 

UAB „Mepus“ už komunalines paslaugas 400,45 

Iš viso: 925,93 

 

1.9. Gimnazijos savivalda. 

Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba.  

Aukščiausioji savivaldos institucija – Gimnazijos taryba, kurią sudaro mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bei vietos bendruomenių atstovai. Gimnazijos tarybos veikloje vyrauja išplėstiniai 

posėdžiai, dalyvaujant bendruomenės atstovams, tėvų komiteto nariams, gimnazijos administracijai.  

2016 metais Gimnazijos taryboje buvo svarstomas Gimnazijos 2016–2017 m.m. ugdymo planas, 

2016–2017 m.m. Gimnazijos veiklos planas, pritarta Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2016–2018 metų atestacijos programai. Gimnazijos taryboje pristatyta 2015 metų 

Gimnazijos biudžeto ir atlikto 2015 metų finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos. 

 Gimnazijos Mokinių tarybos veikla yra planuojama vieneriems metams. Tarybos nariais 

tampa patys aktyviausi mokiniai. Mokiniai svarsto jiems aktualius klausimus, pateikia pasiūlymus 

Gimnazijos administracijai, mokytojams.  

2. Gimnazijos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją 

 Parengtas ir patvirtintas Gimnazijos 2015–2020 m. strateginis planas. Numatyti tokie 

veiklos prioritetai: ugdymo kokybės gerinimas, pagalbos mokiniams efektyvinimas ir Gimnazijos 

kultūros plėtojimas. Strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, Į Gimnazijos 

strateginio plano rengimą ir įgyvendinimą buvo įtraukta gimnazijos bendruomenė. Bendruomenės 

nariai analizavo gimnazijos veiklą, nustatė stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis. Gerinant ugdymo 

proceso organizavimą, ieškota naujų darbo formų bei metodų ir įgyvendintos šios priemonės:  

inicijuotos ugdymo plano korekcijos, sudarant galimybes mokiniams mokytis ir tobulėti pamokų 
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metu. Gimnazijos vadovai, mokytojai, darbuotojai 2016 metais kvalifikaciją kėlė įvairiuose 

seminaruose, konferencijose ir metodinėse dienose, išvykose bei  mokytojai vedė atviras pamokas. 

3. Gimnazijos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą 

Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama realizuoti strateginį tikslą–gerinti 

ugdymo kokybę. 2016 metų Gimnazijos veiklos uždaviniai: 

- ugdymo kokybės gerinimas diferencijuojant ugdymo turinį skirtingų gebėjimų bei  

poreikių mokiniams ir tobulinti vertinimą ugdant; 

- efektyvinti pagalbą mokiniams; 

- Gimnazijos kultūros plėtojimas inicijuojant bendrus renginius su partneriais; 

- tobulinti namų darbų skyrimo ir užduočių rengimo tvarkas. 

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius, planuota Gimnazijos mokytojų, mokinių 

ir metodinės tarybų, metodinių ir kitų grupių veikla. Mokytojai buvo skatinami darbe taikyti 

aktyvius mokymo metodus, naudoti modernias mokymo priemones ir naujas technologijas. 

Ugdymo procese IQES online Lietuva platforma naudojama veiklos įsivertinimui, 

pamokos refleksijai, apklausoms.  

Gimnazijos mokiniai dalyvauja NEC Standartizuotuose testuose 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 

mokymosi pasiekimams įvertinti, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas.  

Gimnazijos pradinių klasių mokytojos organizavo respublikinę metodinę-praktinę 

konferenciją „Erdvė + diferencijavimas + mokymo(si) metodas = mokinį motyvuojanti pamoka“. 

Gimnazijos mokytojai patirtimi dalinosi dalyvaudami respublikinėse konferencijose. 

Gimnazijos mokytojai vedė pamokas ir renginius bendradarbiaudami su kaimo 

bendruomenėmis, Žygaičių seniūnija, Tauragės kultūros centro Žygaičių universaliojo 

daugiafunkcio centro ir Sartininkų skyriaus darbuotojais, Tauragės rajono savivaldybės Birutės 

Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Žygaičių kaimo ir Sartininkų kaimo filialų bibliotekininkėmis.  

Gimnazijos mokytojai tobulina namų darbų skyrimo ir užduočių rengimo tvarką, susitarė 

dėl namų darbų užduočių krūvio reguliavimo. 

Gimnazijos 2016 metų veiklos planas sėkmingai įgyvendintas. 2016 metų veikla 

apibendrinta ir įvertinta Gimnazijos savivaldos institucijose, metodinėse ir darbo grupėse. 

4. Mokyklos ugdymo turinio vadyba 

Gimnazijoje įgyvendintas 2015-2016 mokslo metų ugdymo planas ir parengtas 2016–2017 

mokslo metų ugdymo planas. Ugdymo planą rengia direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Rengiant ugdymo planą remiamasi pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų rezultatais, 

standartizuotų testų rezultatų ataskaita, Gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, metodinių 

grupių pasiūlymais, atsižvelgiama į gimnazijos lėšas.  
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Formuojant, įgyvendinant, vertinant ir atnaujinant ugdymo turinį, remiamasi šiais 

principais:  

 ugdymo turinys sukuria galimybes kiekvienam mokiniui susikurti vertybių sistemą ir 

pasiekti asmeninę brandą, įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų, kaip 

žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visumą;  

 ugdymo turinio atnaujinimas grindžiamas mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso 

vertinimo informacija, periodiškai atliekamo ugdymo turinio vertinimo išvadomis.  

Gimnazijos mokytojai ugdymo turinį įgyvendina pagal parengtus ir patvirtintus ilgalaikius 

planus ir neformaliojo švietimo, modulių bei pasirenkamųjų dalykų programas. Specialiųjų poreikių 

mokiniai ugdomi pagal mokytojų parengtas individualizuotas programas. 

Siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus ir uždavinius, planuota Gimnazijos, Mokytojų, 

Mokinių, Metodinės tarybų, metodinių ir kitų grupių veikla. Įgyvendinant šiuos uždavinius vadovai 

ir mokytojai tobulino savo kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalinosi gerąja patirtimi 

metodinėse grupėse, ruošė metodinę medžiagą, vedė integruotas bei atviras pamokas. 2016 metais 

mokytojai vedė 7 atviras ir 104 integruotas pamokas. Mokytojai vedė pamokas ne tik klasėje, bet ir 

įvairiose Gimnazijos erdvėse. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 27 mokiniai. Vidurinį išsilavinimą įgijo 16 abiturientų.  

Gimnazijoje ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – taikomas 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius, turimą patirtį, poreikius, sugebėjimų lygį, mokymosi 

stilius. Mokytojai buvo skatinami pamokose diferencijuoti ugdymo turinį, taikyti aktyvius mokymo 

metodus, naudoti modernias mokymo priemones. Mokytojų tarybos posėdžiuose diskutuota apie 

šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus bei kaip dirbti su Z kartos mokiniais. Mokytojai 

analizavo kitų mokytojų patirtį ir psichologų patarimus. Mokytojai didelį dėmesį skyrė mokinių 

mokymosi krūviams, jų įsivertinimui pamokoje, kuris padeda mokiniams geriau suprasti mokymosi 

procesą. Metodinėje taryboje diskutuotos temos: „Kasdieninė lyderystė. Kam to reikia?“ bei kaip 

suteikti mokiniui efektyvią pagalbą. 

2016 metais Gimnazijos mokytojai atnaujino mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo tvarką, namų darbų skyrimo tvarką, kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų rašymo tvarką, 

informavimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais tvarką. 

 Mokinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie Gimnazijoje organizuojamą ugdymo 

procesą, mokymosi pasiekimus per elektroninį Tamo dienyną, individualių pokalbių, susirinkimų 

metu, atvirų dienų metu ir pan. 

5. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas 

Gimnazija siekia būti patrauklia ir konkurencinga, siekia ugdymo kokybės, kuria 

edukacines aplinkas, kuriose yra ne tik stacionarūs kompiuteriai, biblioteka su kompiuterizuotomis 
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darbo vietomis. Gimnazijoje yra sukurtos ir puoselėjamos erdvės mokinių poilsiui, kuriose jie gali 

žaisti įvairius žaidimus, o šiltuoju metų laiku, gali žaisti Gimnazijos kieme, gamtos klasėje ar 

sportuoti Gimnazijos aikštyne. Sartininkų skyriuje mokiniai gali ilsėtis mokyklos teritorijoje 

atnaujintoje poilsio zonoje arba sportuoti mokyklos stadione. Dauguma Gimnazijos ir jos skyrių 

erdvių tvarkomos ir puoselėjamos, jas puošia mokinių darbai ir rengiamos parodos. 

Visi Gimnazijos kabinetai aprūpinti kompiuteriais, daugialypės terpės projektoriais ir 

internetu, 4 kabinetai turi interaktyvias lentas. Kabinetai Sartininkų pradinio ugdymo skyriuje 

aprūpinti kompiuteriais ir internetu.  

2016 metų vasarą Gimnazijoje atlikti dailės-technologijų kabineto, priešmokyklinės 

grupės, vieno iš pradinių klasių, psichologės kabinetų kapitaliniai remonto darbai. Daliniai remonto 

darbai atlikti dar penkiuose kabinetuose bei Sartininkų pradinio ugdymo skyriaus dviejuose 

kabinetuose. Remonto darbai Gimnazijoje ir Sartininkų pradinio ugdymo skyriuje atlikti už 2 000 

Eur. Vienuolikoje Gimnazijos kabinetų pakeista grindų danga. Bendras pakeistos grindų dangos 

plotas siekia 380 m2 ir grindų dangos įsigijimui išleista 2 000 Eur Taip pat atlikti sporto salės 

apšvietimo darbai už 2 980,32 Eur bei metalinio tinklo skydų tvoros įrengimo darbai už 7 602,85 

Eur. Gimnazijoje pakeistos valgyklos durys – 1 320,92 Eur. 

Už 2 881,77 Eur Gimnazija įsigijo mokyklinių baldų, t.y. trylikoje dalykinių kabinetų 

pakeistos 36 spintos ir du kompiuteriniai darbo stalai. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio  ugdymo 

grupėse nupirkti minkšti baldai, sekcija ir staliukai su kėdutėmis. Šiems baldams išleista 1 311,19 

Eur. Buities-technologijų kabinetui nupirkta elektrinė viryklė bei virtuvinis komplektas už 630,81 

Eur. Nupirkta 12 kompiuterinių kėdžių už 632,49 Eur. Trijose administracijos kabinetuose 

sumontuotos ritininės žaliuzės už 265 Eur. Taip pat įsigyta sportinė apranga už 617,80 Eur. 

6. Gimnazijos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas 

Gimnazijos vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai 2016 metais dalyvavo įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Gimnazijos vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui 

išleista – 1076 Eur. Mokytojai ir vadovai aktyviai dalyvavo Tauragės PMMC ir kitų institucijų 

organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, metodinėse dienose, konferencijose. 347 

Eur panaudota kitų Gimnazijos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimui. 

2016 metais Gimnazijos direktorė dalyvavo Tauragės PMMC, Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos, NMVA, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos organizuotuose seminaruose (viso 42 

val.). 

7. Gimnazijos išteklių administravimas ir valdymas 

Gimnazija finansuojama iš mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių. 

Gimnazijos 2016 m. biudžetas 716 905,03 Eur, iš jų mokinio krepšelio lėšų – 485 219 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšos – 216 650 Eur, spec. programų lėšos – 4 062,03 Eur. Gimnazijai 
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deleguota funkcija – 1 800 Eur, mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimo 

išlaidoms (P šaltinis) – 9174 Eur. 

2016 metais atliktos metinės inventorizacijos duomenimis Gimnazija turi turto, kurio 

balansinė vertė 1 955703,41 Eur. 2016 metais Gimnazija įsigijo vadovėlių ir mokymo priemonių už 

5 091 Eur. Gimnazijos bendruomenė, rašydama projektus ir ieškodama rėmėjų, papildomai surinko 

4 781 Eur. Rėmėjais tapo Tauragės rajono savivaldybės administracija, Kristianstado švedų- 

lietuvių bendruomenė, UAB „Taurus Solar“ (100 Eur sportinei aprangai). Valstybinė mokesčių 

inspekcija pervedė 2 proc. GPM – 761,15 Eur. Ne pirmus metus Gimnaziją parėmė Švedijos 

Kristianstado lietuvių-švedų bendruomenė- 3179,47 Eur (stovyklai 2661,67 Eur ir sportinei 

aprangai 517,8 Eur). 

Mokinio krepšelio metodikos trūkumai: susidarė pedagoginių darbuotojų darbo 

užmokesčio apmokėjimo trūkumas – 55 818,04 Eur, t.y. 1,51 mėnesio, kuris buvo kompensuotas 

steigėjui papildomai skyrus lėšų. Likęs įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 

(274,04 Eur) buvo padegtas 2017 m. sausio mėnesį. 

Gautos lėšos panaudojamos pagal tikslinę paskirtį. Gimnazijos direktorė kiekvienais metais 

teikia steigėjui ir Gimnazijos tarybai finansinę ataskaitą. Gimnazijos interneto svetainėje 

skelbiamos finansinės ataskaitos ir informacija apie darbuotojų darbo užmokestį. 

8. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas ir rezultatai 

 Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai 

vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Veiklos įsivertinimo grupės rekomendacijos 

naudojamos sudarant Gimnazijos metinį veiklos planą, klasių vadovų ir kitus planus. Veiklos 

įsivertinimo grupės surinktus duomenis ir rekomendacijas pristato: mokytojams – Mokytojų tarybos 

posėdžio metu įsivertinimo grupės nariai, tėvams – visuotinio tėvų susirinkimo metu įsivertinimo 

grupės pirmininkas, mokiniams klasės valandėlių metu klasės vadovas.  

2016 metais atlikus platųjį įsivertinimą, Gimnazijos Mokytojų tarybai pritarus, atliktas 4 

srities ,,Pagalba mokiniui“ 4.3. temos ,,Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas “ veiklos 

rodiklio 4.3.2. ,,Gabių vaikų ugdymas“ giluminis vertinimas. Apibendrinus veiklos įsivertinimo 

rezultatus, gimnazijos bendruomenei buvo pateiktos išvados ir rekomendacijos.  

9. Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai 

 Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015–2016 m. 

veiklos planu, savivaldybės kontrolieriaus pavedimu Gimnazijoje buvo atliktas finansinis ir 

teisėtumo auditas, kurio metu susipažinta su įstaigoje taikoma apskaitos sistema, informacinių 

sistemų naudojimu, vidaus kontrolės aplinka. Atsižvelgdami į Tauragės rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos, Gimnazijoje buvo ištaisyti nurodyti trūkumai ir neatitikimai: 
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 Patvirtintas Gimnazijos vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas, peržiūrėta ir 

patvirtinta gimnazijos valdymo struktūra, patikslinta ir patvirtinta Gimnazijos 

buhalterinės apskaitos politika, sąskaitų planas. Patikslintos ir patvirtintos finansų 

kontrolės taisyklės; 

 Gimnazijos direktorė kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl 

nekilnojamojo turto objektų išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro. Tauragės 

rajono savivaldybės administracijos Plėtros, turto ir investicijų skyrius pradėjo 

gimnazijos turto objektų išregistravimo procedūras; 

 Su UAB “Simeks” pasirašyta nauja terminuota prekių pirkimo- pardavimo sutartis 

Nr.212; 

 Sudaryti 2015 m. metinės inventorizacijos atskiri inventorizavimo aprašai-sutikrinimo 

žiniaraščiai pagal turto buvimo vietą, t.y. nurodytas turtas esantis Tauragės r. Žygaičių 

gimnazijoje, Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriuje ir Aukštupių pradinio ugdymo 

skyriuje. Inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai sudaryti taip, kad kiekvieno 

lapo pabaigoje skaitmenimis ir žodžiais įrašytas faktiškai rasto turto kiekis. 

 2016 m. rugsėjo 20 dieną Tauragės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Žygaičių 

gimnazijos Sartininkų pradiniame skyriuje atliko tikslinį atitikties higienos, laikymo 

sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų, kokybės, 

savikontrolės, atsekamumo, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų 

reikalavimams vertinimas. Patikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų 

nenustatyta. 

10. Svarbiausi pasiekimai 

2016 metais šešiolika abiturientų sėkmingai baigė mokslo metus ir išlaikė brandos 

egzaminus, jiems įteikti brandos atestatai. Bartas Tadas Beitas už anglų kalbos egzaminą gavo 

maksimalų 100 balų , už informacinių technologijų egzaminą – 97 balus.  

Visi 2016 m. antros gimnazinės klasės mokiniai sėkmingai baigė pagrindinio ugdymo 

programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Visi Gimnazijos mokiniai sėkmingai baigė 2015– 2016 m. 

m. mokslo metus ir buvo perkelti į aukštesnę klasę.  

2016 m. spalio 10 dieną Gimnazija pasirašė susitarimą su UAB ,,E. Mokykla“ dėl 

naudojimosi elektronine mokomąja medžiaga „Egzaminatorius“, kuris padeda 3-4 gimnazinių 

klasių mokiniams efektyviai pasiruošti matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir biologijos 

egzaminams, o mokytojams padeda identifikuoti mokinių gebėjimų ir žinių lygį bei spragas.  

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo Respublikinėje veiksmo savaitėje „Be patyčių“. 

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai sėkmingai įgyvendino Vaikų socialinių bei emocinių 
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sunkumų įveikimo gebėjimų programą „Zipio draugai“ bei vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių 

ugdymą orientuotą ankstyvosios prevencijos programą „Įveikime kartu“.  

Gimnazijos bendruomenė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Šilutės r. Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija ir Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija. Vykdant šią bendradarbiavimo 

sutartį 2016 metais Gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazijos organizuotoje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Mokymosi motyvacijos 

skatinimas“. 

2016 metais buvo vykdoma 11 eTwining projektų su partneriais iš Italijos, Turkijos, 

Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos, Graikijos, Lenkijos, Norvegijos, Latvijos, Ispanijos, 

Portugalijos, Suomijos, Prancūzijos, Čekijos, Kroatijos, Danijos, Slovėnijos, Belgijos, Ukrainos. 

2016 m. Gimnazija gavo finansavimą iš savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos vykdyti projektą ,,Ekologija ir mes“. Programai vykdyti buvo skirta 300 

Eur. 

2016 m. Žygaičių gimnazijoje taip pat vykdyta Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo programa ,,Šeimos instituto stiprinimas 

Žygaičių gimnazijos bendruomenėje“. Programai vykdyti buvo skirta 400 Eur, vaikų socializacijos 

programai „Drauge su vaiku – 8” buvo skirta 1045 Eur. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Gimnazija 2016 m. gruodžio 12 

d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią įgyvendinamas iš Europos sąjungos lėšų 

finansuojamas projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, įgyvendinant edukacinių 

programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas, sudarant galimybes Žygaičių gimnazijos mokiniams 

nemokamai dalyvauti šešiose edukacinėse programose. 

Švedijos Kristianstado švedų – lietuvių bendruomenės finansuojama vaikų vasaros poilsio 

stovykla „Prakalbink medį – 13”, kurioje dalyvavo 30 mokinių. 

2016 m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo gimnazijų, vidurinių mokyklų sporto 

šakų varžybų rezultatų suvestinėje Žygaičių gimnazija užėmė 16 vietą iš 96 dalyvavusių mokyklų. 

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose 2016 metais 

Laimėjimas Vieta Mokytojai 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių lengvosios 

atletikos 400 m. finalinės varžybos. 

Respublikinėse 

I vieta, 

Lietuvos 

čempionas 

R. Ramanauskas 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių lengvosios 

atletikos 1000 m. finalinės varžybos.  

Respublikinėse 

III vieta 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM berniukų futbolo komanda. 

Rajoninėse I  

vieta, zoninėse 

II vieta 

R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių Rajoninėse II R.Ramanauskas 
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BLM svarsčių kilnojimo berniukų komanda. vieta  

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM lengvosios atletikos berniukų komanda. 

Rajoninėse I 

vieta, 

respublikinėse

V vieta. 

R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM lengvosios atletikos mergaičių komanda. 

Rajoninėse I 

vieta, 

respublikinėse

VI vieta. 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM berniukų krepšinio 3x3 komanda. 

Rajoninėse I 

vieta, 

tarpzoninėse I 

vieta , 

patekome į 

respublikines 

R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM mergaičių krepšinio 3x3 komanda. 

Rajoninėse I 

vieta, 

tarpzoninėse I 

vieta, 

patekome į 

respublikines 

R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM berniukų virvės traukimo varžybos.  

Rajoninėse II 

vieta 

R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5 – 6 klasių mergaičių kvadrato komanda. 

Rajoninėse I 

vieta, zoninėse 

III vieta 

R.Ramanauskas, 

G. Tamavičienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5 – 6 klasių, ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ komanda. 

Rajoninėse II 

vieta  

R.Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM stalo teniso berniukų komanda. 

Rajoninėse III 

vieta  

R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

berniukų BLM tinklinio komanda. 

Rajoninėse I 

vieta  

R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM šaškių varžybos. 

Rajoninėse II 

vieta 

R. Ramanauskas 

V. Genienė 

Kaimiškų mokyklų ,,Minijos nafta“ taurei laimėti 

krepšinio varžybos.  

II vieta R.Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5-6 klasių mergaičių kvadrato komanda. 

Rajoninėse I 

vieta  

R.Ramanauskas, 

G. Tamavičienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM kvadrato varžybos. 

Rajoninėse I 

vieta , 

zoninėse III 

vieta 

G. Tamavičienė 

R. Ramanauskas 

Rajoninis saugaus eismo konkursas ,,Šviesoforas“. II vieta L. Stirbienė 

Rajoninė 4 klasės mokinių matematikos olimpiada.  Rajone II 

vieta, 

respublikinėje 

R. Toleikienė 
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olimpiadoje 

gavo padėką 

Rajoninis kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas ,,Ir knyga mane augina“ 3-4 

klasių mokinių amžiaus grupė. 

I vieta L. Latožienė 

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas – 

paroda ,,Keliu Velykė veža ratus margų margučių...“ 5-8 

klasių mokinių amžiaus grupė. 

II vieta B. Bacevičienė 

Respublikinis Lietuvos mokinių vieno kūrinio konkursas 

LABAS prozos sekcija. 

II vieta D. Gudauskienė 

Rajoninė geografijos ,,Mano gaublys“ olimpiada. III vieta L. Trijonienė 

Rajoninė technologijų olimpiada I vieta G. Banzinienė 

Respublikinis konkursas ,,My school is my castle“ 8 

klasė. 

III vieta Edita Kvietkutė 

Rajoninis anglų k. skaitovų konkursas ,,I am happy 

because I love...“. 

III vieta Sandra Lėkytė 

Vertimo iš anglų k. konkursas ,,Tavo žvilgsnis“. Laureatė Sandra Lėkytė 

Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko akimis“. II vieta B. Bacevičienė 

Rajoninis  piešinių konkursas „Gailestingi kaip tėvas“. I vieta B. Bacevičienė 

 

11. Problemos 

Žygaičių gimnazijai 2016 metais: 

 Trūko lėšų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo mokesčiui 

sumokėti – 274,04 Eur; 

 Dėl specialistų trūkumo 2016 metais neįdarbintas: 

- specialusis pedagogas (2016 m. sausio – rugpjūčio mėn.), 

- logopedas (2016 m. sausio – gruodžio mėn.), 

- sveikatos priežiūros specialistas (2016 m. sausio – rugpjūčio mėn.), 

- psichologas (2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn.), 

- biologijos mokytoja (įgijusi magistro laipsnį) įdarbinta neturinti reikiamos 

kvalifikacijos, bet šiuo metu studijuojanti Lietuvos edukologijos universiteto biologijos bakalauro 

ištęstinių studijų 2 kurse. 

Atnaujintas Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo  

tvarkos aprašas, tad bus parengti visų mokinių asmeninės pažangos aplankai. 

Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniui, tačiau ji nėra veiksminga, nes trūksta psichologo 

ir logopedo. 

Gimnazijos pastatai modernizuoti, tačiau gimnazijos vidaus patalpoms reikalingas 

remontas – būtina pakeisti vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynus, antro ir trečio aukštų 
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koridorių lubų dangą (asbestas).  

Modernizuotas gimnazijos pastatas, tad būtina pakeisti trinkeles prie pagrindinio įėjimo.  

 

 

Direktorė                                                                                                 Daiva Gabietaitė  

 


