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KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. 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 – 15 m., vadybinis 

stažas – 12 m.; vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, antroji vadybinė 

kategorija. 

2. Gimnazijos veiklos rezultatai  

2.1. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Vykdant 2018 m. veiklos planą, buvo įgyvendinami prioritetai – mokinio pažanga ir 

pilietiškumo ugdymas. Veiklos plano įgyvendinimui skatintos grupinės ir individualios iniciatyvos, 

telktos darbo grupės, kurių veikla lėmė pageidaujamus rezultatus, pvz.: įgyvendinamas ESF 

projektas ,,Matematika – laimėtojų mokslas“, skirtas 7–8 klasių mokinių pasiekimams gerinti; 

organizuoti 4 susitikimai–konsultacijos ,,Pažangos stebėjimas matematikos pamokose“ su 

Truskavos pagrindinės mokyklos ir Jonavos r. Bukonių mokykla; 2018 m. balandžio bei gruodžio 

mėn. organizuotos mokinių-tėvų-mokytojų dienos, kuriose vyko individualūs pokalbiai su 

mokiniais ir jų tėvais;  mokytojams vyko seminarai „Gabių vaikų ugdymas“ ir „Svaiginantis 

iššūkis: pagerinti visų mokinių mokymosi pasiekimus. Ar tai įmanoma?“; vykdant projektą 

„Matematika – laimėtojų mokslas“ pravestos 5 matematikos pamokos, integruojant robotikos 

elementus; stebėtų pamokų duomenimis 59,6 proc. mokytojų  naudoja IKT pamokose; 7 kl. 

mokinių balandžio mėn. bendras mokymosi vidurkis buvo 6,58, o mokslo metų pabaigoje – 6,86 

(padidėjo 4,2 proc.); 8 kl. mokinių balandžio mėn. bendras mokymosi vidurkis buvo 6,4, o mokslo 

metų pabaigoje – 6,53 (padidėjo 2 proc.); organizuotos 8  profesijų dienos veiklos 5–8, I–IV kl. 

mokiniams; II–IV kl. mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėje Kaune, 68 laidos abiturientai 

sugrįžo papasakoti, pasidalinti sėkmės istorijomis su Gimnazijos mokiniais; du metus veikiantis 

,,Jaunųjų šaulių“ būrelis stiprina mokinių valstybinę savivoką ir pilietinę atsakomybę. Būrelio 

nariai: aktyvūs istorinių, valstybinių datų renginių ir mokomųjų stovyklų, žygių pėsčiomis dalyviai; 

Gimnazijos mokiniai atstovavo Lietuvos šaulių sąjungos šaulių 2-osios rinktinės (Kauno apskrities) 

jaunųjų šaulių žaidynėse ir komanda per 20 metų pirmą kartą iškovojo I-ąją vietą (Šėtos gimnazijos 

mokiniai iškovojo prizines vietas); mokinių lyderystei skatinti organizuoti: mokymai mokinių 

savivaldai ,,Pažink Lietuvą“; diskusija-susitikimas su URM ES departamento Bendrųjų reikalų ir 

institucinių klausimų skyriaus vedėja, diplomate Aiste Bertulyte-Žikevičiene (vyko pokalbis apie 

ES); vyko užimtumo vakarai Gimnazijoje; organizuoti debatai ir naujojo mokinių tarybos 

pirmininko rinkimai; suorganizuota daugiau kaip 20 įvairių renginių, akcijų, projektų, skirtų 

Lietuvos valstybės ir Šėtos gimnazijos 100-mečiams paminėti; įrengtas, atidarytas ir pašventintas 

Dievo Tarnaitės A. Dirsytės (tikybos) kabinetas; papildyta ir išleista nauja knygos „Šėtos vidurinė 

mokykla“ redakcija; rekonstruotos ir įrengtos patalpos bei nebiudžetinėmis lėšomis nupirktas 

inventorius Gimnazijos muziejui. 

2.2. Pasiekimai.  

2017–2018 m. m. pasiekimų lygiai pradinėse klasėse: aukštesniuoju lygiu mokėsi 11 

mokinių (15,06 proc.), pagrindiniu – 33 (45,2 proc.), patenkinamu – 24 (32,8 proc.). 5–8 klasėse 

labai gerai baigė mokslo metus 6 mokiniai (5,2 proc.), gerai – 23 (19,7 proc.), patenkinamai – 80 

(68,4 proc.). Pagrindinio ugdymo programą baigė 33 mokiniai, iš jų mokėsi pagal individualizuotą 

programą 3 mokiniai. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 33 mokiniai (100 proc.), iš jų Gimnazijoje tęsia 
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mokslą 22 mokiniai (66,7 proc.). I–IV kl. labai gerai baigė mokslo metus – 2 mokiniai (2 proc.), 

gerai – 13 mokinių (13 proc.), patenkinamai – 81 mokiniai (81 proc.). 

2018 m. valstybinių brandos egzaminų neišlaikė 1 mokinys,  tačiau 100 proc. abiturientų 

įgijo vidurinį išsilavinimą,  didėja  mokinių, išlaikiusių VBE, bendras išlaikytų egzaminų įvertinimų 

vidurkis (2016 m. – 35; 2017 m. – 36,5; 2018 m. – 39,7);  

2018 m. Gimnazijos mokiniai dalyvavo rajono, šalies, tarptautiniuose konkursuose ir 

laimėjo prizines vietas. Tapo laureatais tarptautiniame muzikos dainos konkurse Vokietijoje 

,,Christmas wave 2019“ (III vieta); respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose – meninis 

konkursas ,,Kalėdų Senelio pirštinė“ (I ir II vietos), interneto svetainių kūrimo HTML kalba 

konkursas (I vieta), respublikinė technologijų olimpiada (III vieta), informacinių technologijų 

konkursas ,,Bebras“ (I vieta 1-ajame etape), Kauno arkivyskupijos 4-ųjų klasių viktorina ,,Irkis į 

gilumą“ (I vieta rajone, III vieta apskrityje); rajono olimpiadose – matematikos (III vieta), 

informacinių technologijų (I, III vietos), dailės (III vieta), technologijų (II ir III vietos), Kauno 

arkivyskupijos 8-ųjų klasių mokinių tikybos olimpiada ,,Garstyčios grūdas – 2018“ (I ir II vietos); 

rajono mokinių konkursuose – ,,Išgelbėk draugą“ (I vieta), ,,Ugniagesiai gelbėtojai“ (II vieta), 

,,Sveikuolių sveikuoliai“ (II vieta), Kraštiečiai, kūrę Nepriklausomą Lietuvą“ (I vieta). Mokiniai – 

daugkartiniai sporto respublikos, tarpzoninių, zonos ir rajono varžybų nugalėtojai: merginų 

lengvosios atletikos komanda – respublikoje III vieta; 18 – komandų rajono varžybų prizininkai; 

individualiai rajono ir respublikos varžybų prizininkais tapo  20 mokinių. 

2.3. Pagalbos teikimas. 

2.3.1. Šėtos gimnazijoje 2018 m. rugsėjo mėn. pagalbos gavėjų sąrašą sudarė 57 mokinys. 

Kompleksinius sutrikimus turėjo 9 mokiniai, bendruosius mokymosi sutrikimus – 9 mokiniai, 

specifinius (skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimus – 6 mokiniai, intelekto sutrikimus – 15 

mokinių, mokymosi sutrikimą dėl sulėtėjusios raidos – 2, kalbos ir komunikacijos sutrikimus – 16. 

Ugdymo programos pritaikytos 24 mokiniams, o individualizuotos – 15 mokinių. Specialioji 

pagalba teikiama 38 mokiniams, o logopedo – 23 mokiniams (kalbos ir komunikacijos sutrikimai). 

Sausio–birželio mėn. lietuvių k., matematikos konsultacijas lankė pradinių kl. ir 5–8 kl. 

mokiniai. Bent po 3 kartus per savaitę 7–8 kl. mokiniai lankė projekto ,,Matematika – laimėtojų 

mokslas“ užsiėmimus. Mokytojas padėjėjas teikė pagalbą  7–8 kl. mokiniams per matematikos 

pamokas. Parengtas mokinių mokymosi pagalbos ir konsultavimo sistemos modelio projektas. 

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 mokiniai dalyvavo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo programos „Savu 

keliu“ veiklose, 1 klasėje mokiniams buvo vykdoma prevencinė programa ,,Obuolio draugai“, o 

patys mažiausi – Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniai – 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 2 netradicinio 

ugdymo dienos. 5–IV klasių mokiniams organizuotos 4 išvykos į Kėdainių rajono įmones, kurių 

metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su profesijų pasirinkimo galimybėmis. Organizuotos 3 

išvykos į atvirų durų dienas Kėdainių profesinio rengimo centre ir Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centre, 2 išvykos – į festivalius mokiniams ,,VIBELIFE“ ir ,,STUDFESTAS“. II 

gimnazinės klasės mokiniai dalyvavo atvirų durų dienoje Kėdainių policijos komisariate, susipažino 

su gelbėjimo tarnybų darbo specifika bei darbo priemonėmis. Mokiniai dalyvavo 2 susitikimuose su 

LAMA BPO atstovais bei karjeros konsultantu, stebėjo 1 tiesioginę konferencijos transliaciją iš 

Kauno technologijos universiteto. Organizuotas renginys-susitikimas su 68 laida „Sugrįžk į 

mokyklą“, kuriame buvę mokiniai dalijosi savo nauja patirtimi bei sėkmės istorijomis. 

2.3.4. Gimnazijoje nemokamus pietus 2018 m. sausio–birželio mėn. gavo 102 mokiniai 

(33,8 proc.), iš jų 11 gavo ir pietus, ir pusryčius. Nuo 2018 m. rugsėjo nemokamą maitinimą gavo 

102 mokiniai (36,7 proc.), iš jų 4 mokiniai gavo ir pietus, ir pusryčius. Į Gimnaziją maršrutiniais 

autobusais ir Gimnazijos transportu į pamokas pavėžėjami 189 mokiniai (68 proc.). Gimnazijoje 



 

 

mokosi 10 globojamų mokinių, 21 mokinys gyvena šeimose, kurioms teikiamos socialinės 

paslaugos. 

2.4. Neformalusis vaikų švietimas.  

Mokyklos būreliuose dalyvauja 158 mokiniai, iš jų 56 socialiai remtini. Mokiniai turėjo 

galimybę pasirinkti veiklas 18-oje būrelių, kuriems vadovauja 12 mokytojų. Pagal būrelių veiklų 

kryptis skirta valandų: sportinei, turizmo, sveikos gyvensenos veiklai – 13, meninei – 8, mokslinei 

technologinei – 8 val. Gimnazija – projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dalyvė, 

dalyvavome edukacinėse  veiklose ,,Jaunasis tyrėjas“, ,,Vėjo jėgainių paslaptys“, ,,Išgyvenimo 

pagrindai“, ,,Scenografijos paslaptys“, ,,Pažink pelkę“, ,,Meno paslaptys“. Šiose edukacijose turėjo 

galimybę dalyvauti 4–III kl. Gimnazijos mokiniai.  

3. Žmogiškųjų išteklių valdymas 

3.1. Darbuotojų funkcijos. 

2018 m. gruodžio 31 d. Gimnazijoje dirbo 67 darbuotojai. 61 darbuotojui  Gimnazija yra 

pagrindinė darbovietė, ne pagrindinė – 6. Gimnazijoje dirba 42 pedagogai: Šėtos gimnazijoje – 41; 

Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais 

– 1. Iš dirbančių pedagogų 32 yra mokytojai: 4 – mokytojai, 11 – vyr. mokytojų, 15 – mokytojų 

metodininkų ir 2 – mokytojai ekspertai. Gimnazijoje dirba 25 nepedagoginiai darbuotojai. 

3.2. Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas.  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo siejamas su 

Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu. Gimnazijoje organizuotos paskaitos ir seminarai, 

kuriuose mokytojai kartu mokėsi ir bendradarbiavo, mentoriavimo, dalijosi gerąja patirtimi, stebėjo 

kolegų pamokas vadovaudamiesi kolegialaus grįžtamojo ryšio metodika. 

3.3. Veiklos vertinimas.  

2018 m. Gimnazijos ugdymo srities veiklą vertino Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus specialistai: lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

organizavimas – įvertinimas teigiamas; lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) I dalies pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimas – įvertinimas teigiamas; Gimnazijos neformaliojo švietimo būrelių 

veiklos stebėsena ir priežiūra – įvertinimas teigiamas. 

Gimnazijos veiklą vertino: 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento Kėdainių skyrius – pažeidimų nenustatyta.   

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, kuris po 

vertinimo pateikė rekomendacijas: dėl darbo sutarčių įforminimo, dėl Gimnazijos organizacinės 

struktūros optimizavimo bei Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo pagal nustatytus teisės aktus. 

Veikla koreguota atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei 

saugai, kuris pateikė rekomendacijas: sudaryti naują įstaigos civilinės saugos prevencinį planą bei 

vykdyti įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymą. 

3.4. Darbo aplinka.  

2018 m. Gimnazijoje buvo atliktas likusių 11 kabinetų remontas. 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 144 kompiuteriai. Yra 5 interaktyviosios lentos. 

Mokykla jau turi įsigijusi 11 Lego EV3 robotukų, naudojamų neformaliajame švietime mokinių 

konstrukciniams ir kūrybiniams gebėjimams bei saviraiškai ugdyti. 

Tariantis su Gimnazijos bendruomene įgyvendinamas Lauko klasės projektas, kurį užbaigus 

mokiniai ir mokytojai Gimnazijos lauko teritorijoje turės papildomą edukacinę erdvę, skirtą 

praktiniams užsiėmimas. Tam naudojamos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos ir rėmėjų 

lėšos. Pagrindiniai statybiniai darbai atliekami Gimnazijos darbuotojų jėgomis. 

 

4. Finansų išteklių valdymas 

4.1. Biudžetas. 



 

 

2018 m. mokymo lėšų buvo skirta ir panaudota 507,0 tūkst. Eur, savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti skirta ir panaudota 277,6 tūkst. Eur. Pajamų už atsitiktines paslaugas panaudota 1,0 tūkst. 

Eur, įmokų už paslaugas švietimo įstaigoje 1,3 tūkst. Eur ir įmokų už turto nuomą 0,1 tūkst. Eur. 

Taupant lėšas metai baigti be kreditorinio įsiskolinimo. 

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

kompensavimui 26,0 tūkst. Eur; bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV 

nutarimus 5,3 tūkst. Eur; Gimnazijos vidaus patalpų einamajam remontui 49,9 tūkst. Eur. 

Iš Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos gauta lėšų 0,7 tūkst. Eur už 2018 m. brandos 

egzaminų organizavimą, vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą. 

Iš Nacionalinio egzaminų centro – 0,6 tūkst. Eur išlaidoms už 2018 m. valstybinių brandos 

egzaminų kandidatų darbų vertinimą. 

Gauta 2 proc. parama 1,2 tūkst. Eur. Parama iš juridinių  asmenų – 3,7 tūkst. Eur (UAB 

,,Gvilis“, UAB ,,Daumantai“,  UAB ,,Ingleby Lithuania Agro“, AB ,,Lytagra“, Labdaros ir paramos 

fondas „Viltis-Vikonda“, Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas, UAB ,,Mikrum“, UAB 

,,Pontem“ ir parama iš fizinių asmenų – 2,3 tūkst. Eur. 

2018 m. pradėti įgyvendinti 2 porojektai: Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas 

projektas ,,Matematika – laimėtojų mokslas“ ir „Future Erazmus – Carrying European values into 

the future“ – „Ateities Erazmus – Europos vertybės ateičiai“. Bendra projektų vertė 98 368,88 tūkst. 

Eur. 

4.2. Turto administravimas.  

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

nurašymo, viešųjų pirkimų komisijos. Inventorizacija atlikta 2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. 

Ilgalaikis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 2570,6 tūkst. Eur. Ūkinis inventorius – 332,5 

tūkst. Eur. Per 2018 m. įsigyta naujų mokymo priemonių, sporto inventoriaus, vadovėlių bei 

grožinės literatūros, papildomai įrengtos 3 stebėjimo kameros, įrengtas Gimnazijos muziejus. 

5. Gimnazijos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas  

Gimnazija, vykdydama ugdomąją, kultūrinę ir prevencinę veiklą, bendradarbiavo su 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos padaliniais, įvairiomis švietimo, kultūros, teisėsaugos ir 

verslo įmonėmis bei ūkininkais. 

1. 6. 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. 

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

mokytojų pritraukimo klausimai. Naujų mokytojų pritraukimą į Gimnaziją taip pat apsunkina 

susidarantys kelionės kaštai į darbovietę, todėl būtina spręsti klausimą dėl kelionės kaštų 

kompensavimo pedagoginiams darbuotojams. 

6.3. Reikalingas finansavimas Gimnazijos rūbinei suremontuoti, teritorijai aptverti ir 

stadionui renovuoti. Dėl prastos stadiono būklės Gimnazija neturi galimybių gauti higienos paso. 

6.4. Gimnazija ilgą laiką neturėjo nuolat dirbančio psichologo, todėl nebuvo galimybių teikti 

kompleksinės švietimo pagalbos mokiniams. 

__________________ 


