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KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE GIMNAZIJĄ 
 

1.1. Kėdainių r. Šėtos gimnazija (toliau – Gimnazija), kodas – 191020031; adresas – Kėdainių g. 

1, 58131 Šėta, Kėdainių r. sav.; Gimnazijos svetainė http://www.setosgimnazija.lt; Gimnazija įsteigta 

1918 m. 

1.2. Veiklos rūšys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, 

neformalusis vaikų švietimas. 

1.3. Direktorius – Mindaugas Danilevičius, pedagoginis darbo stažas – 16 m., vadybinis stažas – 

13 m.; vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. 

 

II SKYRIUS  

GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2.1. 2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. 

Vykdant 2019 metų veiklos planą, įgyvendinti du prioritetai: mokinio pažanga ir pilietiškumo 

ugdymas. Geresnių mokymosi rezultatų bei pažangos padėjo siekti skaitymo strategijų taikymo 

metodika 1–8 kl. mokinių pamokose, skaitymo strategijų modulio dėstymas 5,6,8 kl.; mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, siejant istorijos, geografijos pamokas su neformaliosiomis praktinėmis 

veiklomis, Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Matematika – laimėtojų mokslas“ 

integracija į ugdymo turinį (pritraukta 70704,88 Eur, (iš jų 2 proc. – 1414,10 Eur skyrė savivaldybė): 7–

8 kl. mokinių mokymosi pagalbai skirtos individualios ir (ar) grupinės trumpalaikės/ilgalaikės 

matematikos konsultacijos,  namų darbų ruoša, robotikos elementų taikymas matematikos pamokose; 

parengti ir  pradėti taikyti  matematikos ir robotikos pamokų aprašai, užduotys, parengtas  „Matematikos 

mokymo 7–8 klasėse, panaudojant Lego education elementus“ metodikos aprašas. 5–8 klasių mokinių 

pažymio vidurkis pagerėjo – 0,2 balo; Gimnazijos mokinių pažangumas – 100 proc. Padaryta 

matematikos mokymosi pažanga 9,4 proc.; Mokėjimo mokytis kompetencijos įvertinimo balas padidėjo 

– 1,2 proc. (7–8 klasių mokinių iqesonline apklausos duomenys). 

Siekiant teikti sisteminę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sudaryta darbo 

grupė stebėjo, kaip sekasi mokiniams, turintiems kelis ir daugiau vieno mokomojo dalyko neigiamus 

įvertinimus iš eilės. Pagalba teikta dirbant individualiai, sudarant trišales sutartis, susitarimus. 

Suorganizuotos dvi mokinių–tėvų–mokytojų dienos, kuriose balandžio mėn. dalyvavo 45 proc. tėvų 

(globėjų, rūpintojų), gruodžio mėn. – 66,6  proc. tėvų. Spalio–lapkričio mėn. visose klasėse vyko 

mokinių tėvų susirinkimai (iš viso – 13 susirinkimų, juose dalyvavo apie 74 proc. mokinių tėvų). 

Siekiant išsiaiškinti mokymo(si) poreikius, buvo organizuojamos 5 konsultacijos II klasės 

mokiniams sudarant individualius planus. Pravesta daugiau kaip 30 įvairių renginių, akcijų, projektų, 

netradicinių veiklų, susijusių su pilietiškumo, Gimnazijos tradicijų, sveikatinimo, bendruomeniškumo, 

dalykinių žinių bei pažinimo skatinimu. 

2.2. Pasiekimai. 

2018–2019 m. m. pasiekimų lygiai pradinėse klasėse: aukštesniuoju lygiu mokėsi 3 mokiniai 

(3,8 proc.), pagrindiniu – 33 (41,2 proc.), patenkinamu – 44  (55 proc.). 5–8 klasėse labai gerai baigė 

mokslo metus 9 mokiniai (8,8 proc.), 28 gerai – (27,5 proc.), patenkinamai – 65 (63,7 proc.). 

Pagrindinio ugdymo programą baigė 23 mokiniai, iš jų 1 mokėsi pagal individualizuotą programą. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo visi mokiniai (100 proc.), iš jų Gimnazijoje tęsia mokslą 13 mokinių (60,9 

proc.). I–IV kl. gerai baigė mokslo metus 8 mokiniai (29,6 proc.), patenkinamai – 19 mokinių (70,4 

proc.). 
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2019 m. Gimnazijos mokiniai savo akademinius, meninius ir sporto pasiekimus gerino 

dalyvaudami rajono, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose. Respublikinėje 

technologijų olimpiadoje užimta I vieta; rajono – dvi I ir dvi II; rajono biologijos olimpiadoje – III vieta; 

tikybos ,,Garstyčios grūdas“ dvi mokinės tapo laureatėmis. Puikiai sekėsi savo žinias išbandyti ir 

respublikiniuose konkursuose: skaitovų ,,Pasijuokime“ III kl. mokinė tapo laureate, apdovanota padėka 

ir už gerą dikciją kvietimu įgarsinti neregiams knygą; ,,Ateities lingvistas“ – laureatė, apdovanota 

nominacija ,,Poetiškiausia esė“; Interneto svetainių kūrimo HTML alba  – I vieta; tikybos ,,Irkis į 

gilumą“ rajono etape – I vieta, apskrities – III vieta; Kėdainių r. 6 kl. mokinių anglų kalbos konkurse – I 

vieta; tarprajoninė IT olimpiada – dvi III vietos. Du muzikos kolektyvai  tarptautinių konkursų laureatai 

ir prizininkai: ,,Obuoliukai“ (1–4 kl.) – laureatai Tarptautiniame vaikų ir jaunimo muzikos konkurse 

„Pavasario fiestą 2019“, vokalinė merginų grupė ,,Galim“ – Tarptautinio vaikų ir jaunimo muzikos 

festivalio – konkurso „CHRISTMAS WAVE 2019“ III vietos laimėtoja. Aukšti, daugkartiniai rajono, 

zonos, tarpzoninių ir respublikinių sporto varžybų pasiekimai. Merginų komanda Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo mokyklų lengvosios atletikos finalinėse varžybose iškovojo II vietą. LŠS Vytauto 

didžiojo II rinktinės vasaros žaidynėse užimta I vieta; LŠS jaunųjų šaulių tarptautinėse žaidynėse – I 

vieta. 

2.3. Pagalbos teikimas. 

2.3.1. Šėtos gimnazijoje 2019 m. rugsėjo mėn. pagalbos gavėjų sąrašą sudarė 53 mokiniai. 

Kompleksinius sutrikimus turėjo 6 mokiniai, bendruosius mokymosi sutrikimus – 7 mokiniai, 

specifinius (skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimus – 6 mokiniai, intelekto sutrikimus – 14 

mokinių, mokymosi sutrikimą dėl sulėtėjusios raidos – 3, kalbos ir komunikacijos sutrikimus – 17. 

Ugdymo programos pritaikytos 19 mokiniams, o individualizuotos – 14 mokinių. Specialioji pagalba 

teikiama 36 mokiniams, o logopedo – 25 mokiniams (kalbos ir komunikacijos sutrikimai). 

Pradėtas vykdyti mokinių mokymosi pagalbos ir konsultavimo sistemos modelis.  

2.3.2. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikla orientuota į saugios ir palankios mokymosi 

aplinkos palaikymą, gerą mokinių savijautą, pagal individualias mokinių galimybes padėti siekti 

mokymosi pažangos. Didelis dėmesys skiriamas mokinių teigiamam elgesiui formuoti. Gimnazijoje 2-

IV klasių mokiniams vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo  „Savu keliu“ programa, 1 klasėje 

mokiniams buvo vykdoma prevencinė programa ,,Obuolio draugai“, o Šėtos gimnazijos skyriaus-

Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro priešmokyklinukai dalyvavo prevencinėje programoje 

,,Zipio draugai“. Teikiant pagalbą mokiniams ir jų šeimoms, aktyviai bendradarbiaujama su Šėtos, 

Pelėdnagių, Truskavos seniūnijų socialiniais darbuotojais. 

2.3.3. Įgyvendinant karjeros ugdymo programą, Gimnazijoje organizuotos netradicinės karjeros 

ugdymo dienos: III ir IV gimnazinių klasių mokiniai gimnazijoje išbandė mokytojo darbą, 5–8 klasių 

mokiniams organizuotos 3 išvykos į Kėdainių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, UAB INGLEBY 

LITHUANIA AGRO, Kėdainių profesinio rengimo centrą, kurių metu mokiniai turėjo galimybę 

susipažinti su profesijų pasirinkimo galimybėmis. I–IV gimnazinių klasių mokiniams organizuotos 4 

išvykos į Aukštųjų mokyklų mugę Kaune, Studijų ir karjeros mugę Ukmergėje, Specialybių mugę 

Kėdainių profesinio rengimo centre, profesijų festivalį STUDFESTAS Kaune. II gimnazinės klasės 

mokiniai dalyvavo Kėdainių policijos komisariato organizuotoje atvirų durų dienoje, susipažino su 

gelbėjimo tarnybų darbo specifika bei darbo priemonėmis. Gimnazijoje II–IV klasių mokiniams 

organizuoti 3 susitikimai su aukštosios ir profesinių mokyklų atstovais. Organizuotas renginys–

susitikimas su 69 laidos buvusiais mokiniais „Sugrįžk į mokyklą“. Dabar jau pirmo kurso studentai 

dalijosi su mokytojais ir mokiniais savo nauja patirtimi bei sėkmės istorijomis. 

2.3.4. Gimnazijoje nemokamus pietus 2019 m. sausio–birželio mėn. gavo 98 mokiniai (35,3 

proc.), iš jų 3 gavo ir pietus, ir pusryčius. Nuo 2019 m. rugsėjo nemokamą maitinimą gavo 88 mokiniai 

(32,4 proc.), iš jų 3 mokiniai gavo ir pietus, ir pusryčius. Į Gimnaziją maršrutiniais autobusais ir 

Gimnazijos transportu į pamokas pavėžėjami 180 mokinių (66 proc.). Gimnazijoje mokosi 15 mokinių, 

kurie yra netekę vieno iš tėvų bei 6 globėjų globojami vaikai.  

2.4. Neformalusis vaikų švietimas. 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio neformalioje veikloje dalyvauja 180 mokinių (2018 m. 158 

mok.), iš jų 55 socialiai remtinų šeimų. Pagal esamus klasių komplektus ir Bendruosius ugdymo planus 

neformaliam švietimui skirtos 27,75 val., išnaudotos – 26,75 val. Mokiniai turi galimybę lankyti 7 

sporto, 4 – meninės, 2 – mokslinės technologinės, 2 – užsienio kalbų (anglų k.), 2 – tiksliųjų ir 



 

 

gamtamokslių krypties būrelius. Robotikos būrelis  integruotas su matematikos dalyku 5–6 klasėse, 

tekstilės ir medžio darbų – 8 klasėje technologijų pamokose. 

 

III SKYRIUS  

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Darbuotojų funkcijos. 

2019 m. gruodžio 31 d. Gimnazijoje dirbo 68 darbuotojai. 62 darbuotojams Gimnazija yra 

pagrindinė darbovietė, ne pagrindinė – 6. Gimnazijoje dirba 43 pedagogai: Šėtos gimnazijoje – 42; 

Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais – 1. 

Iš dirbančių pedagogų 33 yra mokytojai: 5 – mokytojai, 10 – vyr. mokytojų, 17 – mokytojų metodininkų 

ir 1 – mokytojas ekspertas. Gimnazijoje dirba 25 nepedagoginiai darbuotojai. 

3.2. Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas. 

Gimnazijos mokytojai kompetencijas tobulino individualiai, kolegialiai dalindamiesi patirtimi, 

specializuotuose renginiuose, dalis – viešoje nedarbinėje veikloje. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo siejamas su Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu. 

Gimnazijoje 81,6 proc. mokytojų, vadovaudamiesi kolegialaus grįžtamojo ryšio metodika, kvietėsi 

kolegas į pamokas, dalinosi gerąja patirtimi ir reflektavo apie stebėtus pamokos elementus. Didžioji 

dalis Gimnazijos bendruomenės (47 darbuotojai) dalyvavo seminare ,,Pozityvus bendravimas“, 26 

pedagogai – ,,Lytiškumo ugdymo galimybės“. 

Gimnazija laimėjo atranką ir dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, įgyvendinamame projekte 

„Tęsk“, finansuojamame iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Pagal šį projektą Gimnazijos pradedantysis pedagogas dalyvauja pedagoginėje stažuotėje, o jo 

mentorius kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gilinančiuose dalykines ir pedagoginės specializacijos 

kompetencijas.  

3.3. Veiklos vertinimas. 
2019 m. Gimnazijos ugdymo srities veiklą vertino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyriaus specialistai: lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimas – 

įvertinimas teigiamas. 

  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento Kėdainių skyrius: vykdė patikrą Gimnazijos skyriuje Pagirių Adomo Jakšto 

daugiafunkciame centre – pažeidimų nenustatyta; 2019 m. sausio 3 d. pateikė raštą Nr. (2-23 14.2.3)2-

135 „Dėl atsisakymo išduoti leidimą – HIGIENOS PASĄ, kai ūkinės komercinės veiklos sąlygos 

neatitinka visuomenės saugos teisės aktų reikalavimų“ – nebus išduotas, kadangi 2019-01-02 trūksta 

ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų (bėgimo takas nepadengtas neslidžia saugia danga). 

3.4. Darbo aplinka. 

Gimnazijoje periodiškai ir pagal finansines galimybes atnaujinamos mokymo priemonės, 

kompiuterinė ir programinė įranga. Visų mokytojų darbo vietos aprūpintos darbo kompiuteriais su 

internetine prieiga. Iš viso Gimnazijoje ugdymo(si) procese naudojami 141 kompiuteris. Yra 5 

interaktyviosios lentos. Mokykla turi 11 Lego EV3 robotukų, naudojamų ugdymo procese mokinių 

konstrukciniams ir kūrybiniams gebėjimams bei saviraiškai ugdyti. 

Pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” gamtos 

mokslų ugdymui gautos priemonės pradinėms ir vyresnėms klasėms. 

Didžiąja dalimi naudojant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos ir rėmėjų lėšas ir 

Gimnazijos darbuotojų resursus baigtas įgyvendinti Lauko klasės projektas: sukurta nauja išskirtinė 

edukacinė erdvė mokiniams (daugiau žr.: https://setosgimnazija.lt/projektai/lauko-klase/). 

Mokinių atostogų metu, savininkui skyrus lėšų, atlikti Gimnazijos fasadinio kiemo tęstiniai 

remonto darbai: pagrindinis takas išklotas trinkelėmis, įrengtas pandusas, rekonstruoti laiptai. 
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IV SKYRIUS  

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

4.1. Biudžetas. 

2019 m. mokymo lėšų buvo skirta ir panaudota 472,9 tūkst. Eur, savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti skirta ir panaudota 320,0 tūkst. Eur. Pajamų už atsitiktines paslaugas panaudota 0,4 tūkst. Eur, 

įmokų už paslaugas švietimo įstaigoje 0,5 tūkst. Eur. Taupant ir racionaliai naudojant lėšas 2019 m. 

baigti be kreditorinio įsiskolinimo. 

Papildomai lėšų gauta iš Kėdainių r. savivaldybės administracijos: mokinių kelionių išlaidų 

kompensavimui 26,7 tūkst. Eur, mokinių nemokamo maitinimo kompensavimui 0,2 tūkst. Eur, 

gimnazijos fasadinio kiemo remontui 15,0 tūkst. Eur, vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programai ,,Ką 

matau, tą ir dainuoju“ 1,0 tūkst. Eur. 

Iš Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos gauta lėšų: 0,5 tūkst. Eur už 2019 m. brandos egzaminų 

organizavimą, vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą ir 0,5 tūkst. Eur projektui ,,Sveikas mokytojas –

laimingas mokinys“. 

Iš Nacionalinio egzaminų centro – 0,7 tūkst. Eur išlaidoms už 2019 m. valstybinių brandos 

egzaminų kandidatų darbų vertinimą. 

Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama 1,8 tūkst. Eur. Parama iš fizinių asmenų – 2,9 

tūkst. Eur. 

2019 m. sėkmingai baigtas įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamas projektas 

,,Matematika – laimėtojų mokslas“ per 2018–2019 metus gautas finansavimas 70,7 tūkst. Eur. Iš kurių 

69,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšos ir 0,2 proc. 1,4 tūkst. Eur prisidėjo Kėdainių rajono savivaldybė. 

Toliau tęsiasi Švietimo mainų paramos fondo projekto „Future Erazmus – Carrying European values 

into the future“ pagal Erazmus + programą, veiklos. Projekto vertė – 27,7 tūkst. Eur. 

4.2. Turto administravimas. 

Gimnazijoje formuojama finansinė–ūkinė politika. Yra sudaryta turto inventorizacijos, turto 

nurašymo, viešųjų pirkimų komisijos. Inventorizacija atlikta 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. Ilgalaikis 

turtas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 2562,9 tūkst. Eur. Ūkinis inventorius – 339,1 tūkst. Eur. Per 2019 

m. įsigyta naujų mokymo priemonių, vadovėlių bei grožinės literatūros, projektoriai, kolonėlės, 

kompiuteris ir kt. 

 

V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 
 

Kuriant savitą Gimnazijos kultūrą buvo bendradarbiaujama su Šėtos miestelio bendruomene, 

Šėtos kultūros centru, seniūnija ir kitais socialiniais partneriais. Suorganizuoti gimnazijos bendruomenės 

ir socialinių partnerių – Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos  ir Jonavos r. Bukonių mokyklos–

daugiafunkcio centro – bendri renginiai, netradicinio ugdymo diena UAB Ingleby Lithuania agro, vyko 

renginiai Kauno arkivyskupijoje, Kėdainių dekanate, piligriminiai žygiai. Gimnazistų taryba aktyviai 

dalyvavo KRMT renginiuose. 

Vykdydama ugdomąją, kultūrinę ir prevencinę veiklą Gimnazija bendradarbiavo su Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos padaliniais, įvairiomis švietimo, kultūros, teisėsaugos ir verslo įmonėmis 

bei ūkininkais. Ugdant mokinių pilietiškumą ir valstybinę savivoką, buvo organizuoti susitikimai, 

renginiai ir palaikomi glaudūs ryšiai su Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos kariuomenės 

Mechanizuotosios pėstininkų brigados ,,Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

mechanizuotojo pėstininkų bataliono Štabo kariais, Kauno regioninio karo prievolės ir komplektavimo 

skyriaus Kėdainių poskyriu.  

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 
 

6.1. Grėsmės ir silpnybės: mokinių skaičiaus mažėjimas dėl įvairių demografinių procesų bei jų 

sąveikos su ekonominiais, socialiniais, politiniais ir kitais veiksniais; ypač aktualėja didėjanti socialinė 

atskirtis, mažinanti galimybę švietimo priemonėmis kompensuoti nepalankias ugdymui socialines, 



 

 

ekonomines, kultūrines aplinkos sąlygas. Todėl „kokybiško ugdymo neįmanoma sukurti nepašalinus 

nepalankios namų aplinkos poveikio“ (Švietimo būklės apžvalga 2019). 

6.2. Dalis tėvų nesilaiko susitarimų (tiek sutartinių, tiek žodinių), o tai lemia nepakankamą jų 

indėlį analizuojant vaikų mokymosi rezultatus ir menką pagalbos teikimą. Mokymosi efektyvumo ir 

rezultatų gerinimui Gimnazija organizuoja edukacijas tėvams, konsultacijas mokiniams ir tėvams bei  

dalyvauja Europos socialinių fondų projektuose, skirtuose pažangos gerinimui. 

6.3. Mažėjant vaikų skaičiui, aktualėja mokytojų darbo krūvio ir naujų kompetentingų mokytojų 

pritraukimo klausimai. 

6.4. Reikalingas finansavimas Gimnazijos personalinių kompiuterių atnaujinimui fizikos klasėje, 

bibliotekoje ir mokytojų skaitykloje. 

6.5. Efektyvesniam Gimnazijos resursų naudojimui ir mokinių įvairių poreikių užtikrinimui 

reikalingas nedidelis 7–8 vietų automobilis padėsiantis išspręsti įvairiausius mobilumo klausimus. Ši 

problema dar labiau bus aktuali, jei Gimnazija turės naują skyrių. 

6.6. Reikalingas finansavimas Gimnazijos rūbinei suremontuoti, teritorijai aptverti ir stadionui 

renovuoti. Dėl pasenusios stadiono būklės Gimnazija neturi galimybių gauti higienos paso. 2020 m. 

kovo mėnesį Gimnazija teiks paraišką Europos Sąjungos struktūriniams fondams „Šėtos gimnazijos 

sporto aikštyno atnaujinimas“ stadiono rekonstrukcijai organizuoti. 

__________________ 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2019/10/Svietimo-bukles-apzvalga-2019-web.pdf

