
    PRITARTA 

    Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

    2018 m. kovo 30 d. 

    sprendimu Nr.T3-68 

 

 

VILNIAUS R. KALVELIŲ ,,AUŠROS“ GIMNAZIJOS  

 DIREKTORĖS IRENOS VELIČKIENĖS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2018-03-15 

Kalveliai 

 

1. GIMNAZIJOS  PRISTATYMAS 

           Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“ gimnazija yra vienintelė ugdymo įstaiga Kalvelių krašte, 

teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lietuvių kalba daugiakalbėje 

aplinkoje.     

           Nuo 1939 iki 1993 metų lenkų-rusų vidurinėje mokykloje veikė kelios lietuviškos klasės. 

1993 m. atidaryta atskira Kalvelių pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba. 1997 m. 

pagrindinė mokykla buvo reorganizuota į vidurinę, 2012 m. –  į gimnaziją ir jai suteiktas Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijos vardas. Gimnazija pritaikyta kokybiškam mokinių ugdymuisi, nuolat 

turtinama mokymosi aplinka, didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ugdymui ir tradicijų 

puoselėjimui. Gimnazija yra atvira kaimo bendruomenei.  

            2017 m. gimnazijos veiklos prioritetų įgyvendinimui dėmesys buvo skirtas: 

 ugdymo kokybės tobulinimui, siekiant geresnės gimnazijos mokinių individualios ir 

nuolatinės ugdymo(si) pažangos, teikiant pagalbą kiekvienam mokiniui; 

 lietuvių kalbos ugdymui per visų mokomųjų dalykų pamokas; 

 saugios aplinkos užtikrinimui, sveikos gyvensenos propagavimui bei prevencinių programų 

vykdymui; 

 klasės vadovo veiklos efektyvinimui, organizuojant mokinių pažintinę veiklą.  

            Gimnazijoje 2017 m. atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas. Vertinimo išvadose 

nurodyta 10 gimnazijos stiprybių ir 5 tobulintini veiklos aspektai. 

           Stipriosios pusės:     

                      1. asmenybės tapsmas;  

                      2.  pasiekimų asmeniškumas; 

                      3. mokinių ir mokytojų santykiai, mokinių savijauta;  
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                      4. prasmingos veiklos, įvykiai ir nuotykiai; 

                      5. gimnazijos interjero ir aplinkos estetiškumas; 

                      6. gimnazijos erdvių funkcionalumas, ergonomiškumas; 

                      7. edukacinių išvykų, suteikiančių mokiniams galimybių įgyti įvairesnės patirties, 

organizavimas;  

                     8.  optimalus materialinių išteklių paskirstymas; 

                     9.  savivaldos skaidrumas ir atvirumas;  

                     10. kryptingas gimnazijos bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis.  

             Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai: 

                      1. gabių mokinių atpažinimas ir jų ugdymas; 

                      2. mokinių skatinimas; 

                      3. mokymo(si) organizavimas atsižvelgiant į mokinių skirtybes, jų įvairovę ir asmens 

ypatumus;  

                      4. vertinimo veiksmingumas mokinio pasiekimams ir pažangai;  

5. virtualios mokymosi aplinkos ir informacijos šaltinių veiksmingas panaudojimas 

pamokose. 

                      Išorinio vertinimo ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Atsižvelgiant į  

išorinio vertinimo išvadas, gimnazijoje pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys bei 

parengtas tobulinimo planas. Plano įgyvendinimo laikotarpis: 2018-2021 metai. 

2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-85 patvirtinta Vilniaus r. Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijos valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas.  
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Didžiausias leistinas pareigybių skaičius –  26,75: 1 et. direktoriaus, 1 et. pavaduotojo 

ugdymui, 1 et. pavaduotojo  ūkio reikalams, 1 et. raštinės vedėjo, 0,17 et. logopedo, 1 et. socialinio 

pedagogo, 0,5 et. psichologo, 1 et. bibliotekininko,  1 et. auklėtojo padėjėjo, 0,5 et. mokytojo 

padėjėjo, 0,5 et. informatikos inžinieriaus, 1 et. vairuotojo, 1 et. vyr. vyrėjo, 1,5 et. vyrėjo., 2,5 et. 

einamojo remonto darbininko,  0,58 et. skalbėjo, 2 et. sargo, 7,5 et. valytojo, 1 et. kiemsargio, 1 et. 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo. 

                                               3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

2016-2017 m. m. gimnazijoje dirbo 23 mokytojai ir 2 vadovai (21 – pagrindinė darbovietė, 4 

– nepagrindinis darbas). Direktorius  –  II vadybos kategorija. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 

III vadybos kategorija. Mokytojų amžiaus vidurkis  –  42 metai. Darbo stažo vidurkis – 17 metų. Iš 

jų  9 mokytojai metodininkai (36 proc.), 11 vyresniųjų mokytojų (44 proc.)  ir 5 mokytojai, turintys 

mokytojo kategoriją, (20 proc.). 

          Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, yra mokomųjų dalykų 

specialistai.  

        2017 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:  

 darbas pagal atnaujintas programas; 

 vertinimas ir įsivertinimas pamokose; 

 diferencijavimo ir individualizavimo galimybės ugdymo procese. 

Per mokslo metus  visi mokytojai ir vadovai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo  kursuose bei 

seminaruose. Iš viso išklausyta 870 val. įvairių kursų: iš jų 98 val. – nuotoliniu būdu (11,27 proc.). 

Iš jų: 

vadovai dalyvavo 189 val. kursuose  (42 val. nuotoliniu būdu – 22,2 proc.); 

mokytojai dalyvavo 681 val. kursuose (56 val. nuotoliniu būdu – 8,2 proc.).  

                                          4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI) 

Mokslo metų pradžioje gimnazijoje mokėsi 166 mokiniai. Iki 2017 m. gruodžio 31 d.  išvyko 

5 mokiniai,  atvyko 8 mokiniai. Mokinių  vidurkis klasėje: pradinio ugdymo pakopoje – 12,8, 

pagrindinio ugdymo pakopoje – 12,7 ir vidurinio ugdymo pakopoje – 13,5.   Priešmokyklinio 

ugdymo grupė (II modelis) – 12 mokinių.  

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

2017 m. mokėsi 7 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 4,1 procentai: 6 

mokiniai, turintys vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP-42; SUP-51; SUP-51) ir 1 

mokinys, turintis didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP-69). Jiems teikiama socialinio 

pedagogo pagalba (konsultacijos pagal parengtą grafiką) ir pagal poreikį paskiriamas mokytojo 

padėjėjas. Šiems mokiniams dalykų mokytojai parengia individualias ugdymo(si) programas, jų 
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ugdymo(si) pasiekimai ir problemos aptariamos VGK, klasių vadovų ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai po pamokų gali užsiimti jiems 

patinkančia veikla ir lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

                                         5. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 (pasiekimai, mokymo(si) pažanga, laimėjimai, mokinių pamokų lankomumo ataskaita ir 

nelankymo prevencija ir kt.) 

5.1. MOKINIŲ  PAŽANGUMAS IR LANKOMUMAS 

 Pažangumas 1- 4 klasėse – 100 procentų 

Pasiekę aukštesnįjį lygį (9-10) – 11,5 procentų (6 mokiniai) 

Nepažangūs – 0 

Praleista pamokų – 3374, pateisintos – 3338, nepateisintos – 36. Vidutiniškai tenka 1 

mokiniui praleistų pamokų – 65. Palyginus su 2016 m. mokiniai praleido 752 pamokomis mažiau. 

 Pažangumas 5-8 klasėse – 100 procentų.  

Pasiekę aukštesnįjį lygį (9-10) –  12,24 procentų (6 mokiniai). 

Nepažangūs – 0. 

Praleista pamokų – 3811, pateisinta – 2337, nepateisinta – 1474. Vidutiniškai tenka 1 

mokiniui praleistų pamokų – 77,8. Palyginus su 2016 m. mokiniai praleido 600 pamokų mažiau. 

 Pažangumas I-II G klasėse – 100 procentų. 

Pasiekę aukštesnįjį lygį (9-10) – 4,34 procentai (1 mokinys). 

Nepažangūs –  0. 

Praleista pamokų – 2713, pateisinta – 1409,  nepateisinta – 1304 pamokos. Vidutiniškai tenka 

1 mokiniui praleistų pamokų  – 118. Palyginus su 2016 m. mokiniai praleido 659 pamokomis 

daugiau. 

 Pažangumas III-IV G klasėse –  96,3 proc. 

Nepažangūs –  3,7 (1 mokinys). 

Pasiekę aukštesnįjį lygį (9-10) – 0.  

Praleista pamokų – 3719, pateisinta – 977 pamokos, nepateisinta – 2742 pamokos. 

Vidutiniškai tenka 1 mokiniui praleistų pamokų – 137,7. Palyginus su 2016 m. mokiniai praleido 

909 pamokomis mažiau.  

         5.2. DVEJŲ MOKSLO METŲ MOKINIŲ PAŽANGUMO POKYČIAI 

Mokslo metai 9-10 2-3, neatestuoti Gimnazijos mokinių 

pažangumas procentais 

2015-2016 m. m.  8,1 procentai 1,16 procentas 98,8 procentai 

2016-2017 m. m. 9,3 procentai 0,6 procentų 99,4 procentai  
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         5.3. DVEJŲ MOKSLO METŲ MOKINIŲ LANKOMUMO POKYČIAI 

Mokslo metai Praleista pamokų Pateisinta 

pamokų 

Be priežasties 

praleista 

pamokų 

Vienam 

mokiniui 

tenka praleistų 

pamokų 

2015-2016 m. m. 15278 6581 8697 89,35 

2016-2017 m. m.  13862 8306 5556 85,57 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

Metai Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą, procentas (%)    

2017            12              100 

 

5.5. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

Metai Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi: 

Iš jų 

vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba Nesimoko 

ir nedirba 

2017     12       12     12        0     0 0 

 

5.6. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲJŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SKAIČIUS: 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį išsilavinimą, 

procentas (%)    

2017                12          11             92 

 

         5.7. ABITURIENTŲ ĮSTOJIMAS 

Metai Mokinių 

 sk. 

Įstojo į 

universitetus 

Įstojo į 

kolegijas/ 
aukštąsias 

mokyklas 

Iš 

viso 

Įstojo į profesines 

mokyklas/profesi
nio rengimo 

centrus 

Dirba/išvyko į 

užsienį 

Neįstojo  

Skaičiu
s 

Proc. Skaičius Proc. Proc. Skaičius Proc.  Skaičius Proc. Skaičius Proc.  

2017 

m. 

12 3 25 3 25 50 0 0 6 50 - - 

 

         5.8. AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 

I vieta 

 Vilniaus r. muzikos olimpiada. 
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 Tarptautinės jaunųjų ugniagesių varžybos. 

 Vilniaus r.  meno festivalis – konkursas: etnografinis ansamblis. 

 Vilniaus r.  meno festivalis – konkursas: vokalinis instrumentinis ansamblis „Muzikos 

studija“. 

II vieta 

 Vilniaus r. biologijos olimpiada 9-10 ir 11-12 kl. mokinių grupėje. 

 Vilniaus r. berniukų kvadrato vidurinių mokyklų ir gimnazijų žaidynių zoninės varžybos.  

 Vilniaus r.  meno festivalis – konkursas: gimnazijos trio „Muzikos studija“. 

III vieta 

 Vilniaus r. berniukų futbolo vidurinių mokyklų ir gimnazijų žaidynių zoninės varžybos. 

 Vilniaus r. olimpinio festivalio tinklinio zoninės varžybos. 

 Vilniaus r. berniukų vidurinių mokyklų ir gimnazijų stalo teniso zoninės varžybos. 

Dalyvavimas projektuose, programose: 

 Tarpkultūrinio ugdymo projektas „Kino gijos 2“. 

Įgyvendinimo terminas –  Nuo 2016 m. spalio mėn. (8 sesijos). 

Dalyviai – II G ir III G klasės mokiniai. 

 Projektas „Kelionė į penktą klasę“. 

Įgyvendinimo terminas –  2016 m. spalis – 2017 m. gegužė. 

Dalyviai – 4 klasės mokiniai, dalykų mokytojai. 

 Projektas „Mano mokykla“.  

Įgyvendinimo terminas –  2016 m. spalis – 2017 m. gegužė. 

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės ir  pradinio ugdymo (1-4) klasių mokiniai. 

 Projektas „Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“ 

Įgyvendinimo terminas –  2017 m. sausis – birželis. 

Dalyviai – 5-8, I-III G klasių mokiniai, mokytojai. 

 VšĮ BARDAI LT vykdomas projektas „Dainų dialogai Vilnijos krašte“. 

Įgyvendinimo terminas –  nuo 2017 m. kovo mėn. 

Dalyviai – I-IV G klasių mokiniai. 

  Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo 

 projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”. 

Įgyvendinimo terminas –  2017-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena) - 2017-11-13 (Pasaulinė 

gerumo diena). 
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Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento 

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris. 

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė. 

 Šalies projektas „Dovana Lietuvai“. 

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gegužės 24 d. – 2018 m.  

Dalyviai – visa Kalvelių „Aušros“ bendruomenė. 

 Tarptautinis ,,Lietuvos ir Lenkijos pedagogų bendradarbiavimo projektas Liubline“; 

Įgyvendinimo terminas – 2016 m. gruodis – 2017 m. birželis (10-14 d.) 

 ,,Saugus internete ir vasarą“. 

Įgyvendinimo terminas – 2017-06-08 

Dalyviai – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių mokiniai 

 Šalies akcija „Darom“. 

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gegužė – 2018 m. kovas. 

Dalyviai – visa Kalvelių „Aušros“ bendruomenė. 

 „Sveikatiados“ projektas. 

Vykdymo pradžia – 2016-2017 m. m.  

Dalyviai  – mokiniai,  mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai. 

 Prevencinė programa „Zipio draugai“. 

Įgyvendinimo terminas  – 2016-09-01    iki 2017-05-31. 

Dalyviai – 1 klasės mokiniai. 

 Prevencinė programa „Obuolio draugai“. 

Vykdymo pradžia – 2016-09-0. 

Dalyviai – 2 klasės mokiniai. 

                                   6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

              31                18,6 

               

                                                  7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių toliau 

kaip 3 km nuo 

mokyklos, 

procentas (%)    

Mokinių, pavežamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, skaičius ir 

(%) 

Mokinių, pavežamų kitu 

transportu, skaičius: 

1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 
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        79       47,6 39 

mokiniai 

 ( 23,5%) 

     40  

 

 

8. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA 

2017 metais gimnazijos asignavimui skirti 515344 Eurai. Iš jų savivaldybės savarankiškoms 

funkcijoms finansuoti –179953 Eurai bei mokinio krepšeliui finansuoti – 335391 Euras.  Iš mokinio 

krepšelio sutaupytų lėšų 2017 m. įsigyta prekių mokinių ugdymui už 44588,93 Eurus. Papildomai iš 

savivaldybės stogo ir pamatų remontui, sugedusios virtuvės įrangos įsigijimui buvo skirta 3268,00 

Eur. 

Gimnazijos paramos fondą 2017 m. m. sudarė: 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio 

(1671,64 Eur.); UAB ,,Euroautomatai“ (232 Eur.), Lietuvių tautos fondas Amerikoje (1210 Eur.), 

finansuojami projektai (1000 Eur.). 

Gimnazijos turtas inventorizacijos metu  įvertintas 2919870,63 Eurais.          

Bibliotekos fondą 2017 m. sudaro: 5441 dokumentas, 3699 pavadinimai už 5405,85 eurus. 

Vadovėlių fondas: 5371 vadovėlių už 38229,89 eurus. 

Naudojamas elektroninis „Mano dienynas”, mokiniai pavežami 19 vietų geltonuoju 

mikroautobusu.  

Gimnazijoje įrengti visų mokomųjų dalykų kabinetai, mokinių poilsio kambarys. Ugdymo 

procese naudojamos 22 multimedijos, 34 spausdintuvai, 6 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, 

19 interaktyvių lentų, 20 ekranų, 3 skaneriai, 16 planšetinių kompiuterių, 79 kompiuteriai, 1 

laminavimo aparatas, faksas, stebėjimo kameros, elektroninis skambutis, apšvietimo įranga aktų 

salėje, elektroninis informacinis stendas gimnazijos foje. 

                                       9. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI 

Gimnazijos ryšiai su įvairiomis institucijomis padeda ugdyti visus bendruomenės narius, 

siekti švietimo strateginių tikslų prieinamumo, veiksmingumo, efektyvumo, įgyvendinti prevencinio 

darbo, pilietiškumo ugdymo, kultūrinių, sportinių renginių programas, vesti pamokas netradicinėse 

erdvėse, kviesti lektorius, vykdyti įvairią veiklą, skatinančią mokinių pažangą ir motyvaciją.  

Gimnazija palaiko dalykinius, vadybinius, metodinius ryšius su: 

 Vilniaus r. savivaldybės sporto mokykla;  

 Vilniaus r. Stanislavo Moniuškos gimnazija;  

 Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla;  

 Vilniaus r. Marijampolio M. Lukšienės gimnazija;  

 Vilniaus r. „Ryto” gimnazija;  
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 Vilniaus r. Pagirių gimnazija;  

 Vilniaus r. Lavoriškių St. Batoro gimnazija; 

 Vilniaus r. Pakenės Česlavo Milašo pagrindinė mokykla; 

 Lenkijos mokykla „Zespόł im. Zjednoczonej Europy w Zagożycy“; 

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Kenos užkarda; 

 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; 

 Vilniaus r. savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; 

 Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“; 

 Lietuvos Edukologijos Universitetas; 

 Viešoji įstaiga „Vaiko labui“; 

 Vilniaus r. Kalvelių kultūros namai; 

 Vilniaus r. Kalvelių kaimo biblioteka; 

 Vilniaus r. Rudaminos policijos nuovada; 

 Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centras; 

 Vilniaus r. Kalvelių darželis; 

 Vilniaus r. Kalvelių k. sporto klubas „Ave Ko“; 

 Baltarusijos Gervėčių mokykla; 

 Lenkijos Seinų ,,Žiburio‘‘ gimnazija; 

 Palangos ,,Šventosios‘‘ gimnazija.  

                            10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT GIMNAZIJOS VEIKLĄ 

 Inicijuotas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

finansuojamas projektas ,,Istorijos ir kultūros keliu iš Pietryčių į Mažąją Lietuvą “. 

 Inicijuotos neformaliojo vaikų švietimo programos, finansuojamos tikslinėmis valstybės 

lėšomis. 

 Vykdomos tarptautinės programos: „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“.  

 Organizuotos Lietuvos ir Lenkijos „Jaunųjų ugniagesių gaisrininkų“ varžybos.     

  Pakeista sugedusi virtuvės įranga. 

 Sukurtos tvarkos: ,,Skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų 

ugdymo per visų dalykų pamokas tvarka“,  ,,Bendrų kalbos ugdymo reikalavimų rašto darbams 

tvarka“, ,,Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka“ 

bei ,,Mokymosi pagalbos priemonių ir mokinių pasiekimų gerinimo tvarka“ 

 Inicijuoti renginiai: Buvusių abiturientų ir mokytojų susitikimas, aktyvusis mokytojų ir 

mokinių susirinkimas. 
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 Organizuotos išvykos mokiniams į rusų dramos teatrą, Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, 

operos ir baleto teatrą. 

 Įrengtas poilsio kambarys mokiniams. 

 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos Seinų ,,Žiburio‘‘ gimnazija, Palangos 

,,Šventosios‘‘ gimnazija.  

 Gimnazijos teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

 

                        11. GIMNAZIJOS PROBLEMOS 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas ir migracija. 

 Silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija, mokinių lankomumo problema. 

 Blogėja mokinių sveikatos indeksas.  

 Psichologo įdarbinimas. 

 Pirmoji grupė mokinių, pavežamų mokykliniu autobusu, atvyksta į gimnaziją 7 val. 

 Vyrauja tėvų nuomonė, kad ugdyti vaiką – gimnazijos pareiga, o tėvų pareiga išleisti vaiką 

į mokyklą. 

 12,6 procentai vaikų yra iš menkai materialiai apsirūpinusių šeimų. Nepilnos šeimos 

sudaro 6 procentus. 

 

Direktorė                                                                                                        Irena Veličkienė 
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