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Šėtos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2020–2024 m. strateginiame plane numatyti du prioritetai: mokinio 

pažanga ir bendruomenės susitarimais grįsta gimnazijos kultūra.  

Vykdant 2020 metų veiklos planą, prioriteto mokinio pažanga įgyvendinimui buvo siekiama – suburti klasių 

vadovų ir mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, tikslines grupes, aptariant mokinių mokymosi pažangą bei 

lankomumą (plačiau: http://setosgimnazija.lt/dokumentai/).  

Svarbiausių veiklų rezultatai įgyvendinant pirmąjį strateginį prioritetą 2020 m. 

- Inicijuota ir organizuota diskusija ,,Mokinio pažanga, pasiekimai ir asmenybės branda” su gimnazistų 

tarybos nariais, dalyvaujant administracijos atstovams. Aptarta mokinių pažanga bei pasiekimai, tobulintini 

aspektai. Parengtas 5-IV klasių mokinių sąrašas, turinčių du ir daugiau neigiamų įvertinimų iš eilės, 

bendradarbiauta su klasių vadovais ir teikta pagalba 23 įvairių gebėjimų mokiniams, lankant mokinius 

namuose, konsultuojant mokinius ir tėvus. Iš 23 mokinių tik 3 mokiniams buvo skirti papildomi darbai, kuriuos 

atlikę, mokiniai buvo perkelti į aukštesnę klasę; organizuotos 5-IV kl. mokomųjų dalykų konsultacijos pagal 

tvarkaraštį; 2019 m. I-o pusmečio ir 2020 m. II pusmečio rezultatai rodo, kad praleistų pamokų sumažėjo 27,2 

proc. 

- Aptarta mokinių pažangos pokyčio analizė kartu su mokiniais ir tėvais: gegužės, gruodžio mėn. 

organizuotuose nuotoliniuose visų klasių tėvų susirinkimuose (dalyvavo 80 proc. tėvų), rugsėjo-gruodžio 

mėnesiais aptariant mokomųjų dalykų diagnostinių testų rezultatus ir tolimesnius lūkesčius, įvyko 205 

konsultacijos tėvams. Palyginus 1-III klasių 2019-2020 m. m. I ir II pusmečio rezultatus, pažangą padarė 37 % 

mokinių. Organizuojant nuotolinį mokymą(si), didinant tėvų į(si)traukimą į ugdymą(si) nuotoliniu būdu, 

sudarytos galimybės tėvams konsultuotis dėl vaikų mokymosi su dalykų mokytojais. Tėvų pageidavimu 

nuotolinės papildomos konsultacijos vyko gruodžio 18 d. – 23 d. Konsultacijose dalyvavo 37,9 proc. tėvų. 

- Aktyvi pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams lėmė tai, kad pradinių klasių specialiųjų 

poreikių mokiniai baigė abu 2019-2020 m. m. pusmečius teigiamais įvertinimais. 30% mokinių pašalinti kalbos 

ir komunikacijos sutrikimai. 

- Siekiant didinti mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, skaičių, nustatyti gabių mokinių skatinimo 

kriterijai (klasės pažangumas 100 proc.; baigusiųjų aukštesniuoju lygiu, mokinių skaičius; mažiausiai tenka 

praleistų pamokų 1 mokiniui). Atrinktoms pažangiausioms klasėms (2 ir 7 kl.) bendru sutarimu buvo skirta 500 

Eur pažintinėms ekskursijoms, tačiau dėl pandeminės situacijos jos neįvyko. 

- 2020 m. bendras gimnazijos abiturientų pasirinktų ir išlaikytų VBE egzaminų įvertinimų vidurkis – 54,9 

yra aukštesnis už Kėdainių rajono (54,3) ir Lietuvos (51,8) egzaminus laikiusių abiturientų vidutinį egzamino 

įvertinimą, iš jų lietuvių kalba ir literatūra (gimnazijos – 62,6, rajono – 53,7; Lietuvos – 45,5; chemija 

(gimnazijos – 77,5; rajono – 59,1; Lietuvos – 54,6; istorija (gimnazijos – 58,0; rajono – 55,4; Lietuvos – 54,9). 

- II klasės mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 100  proc.  

Antrojo prioriteto, bendruomenės susitarimais grįsta gimnazijos kultūra, įgyvendinimui buvo išsikelti 2 

tikslai: sudaryti sąlygas lyderystei ir saviraiškai, puoselėjant gimnazijos tradicijas ir plėtoti tarpusavio 

pasitikėjimu bei pagarba, padrąsinimu grįstus bendruomenės narių santykius (plačiau: 

http://setosgimnazija.lt/dokumentai/). 

Svarbiausių veiklų rezultatai įgyvendinant antrąjį strateginį prioritetą 2020 m. 

- Gimnazijos pedagogų bendruomenė sėkmingai susitelkė ir įveikė visuotinio nuotolinio ugdymo(si) 

iššūkius: visiems kartu mokantis ir tariantis priimti susitarimai dėl nuotolinio ugdymo(si) organizavimo, kurie 

įforminti Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklėse, Nuotolinio darbo Kėdainių r. 

Šėtos gimnazijoje tvarkos apraše ir kituose dokumentuose.  

http://setosgimnazija.lt/dokumentai/
http://setosgimnazija.lt/dokumentai/


- Vadovaujantis priimtais susitarimais, dalintasi patirtimi taikant metodą ,,kolega – kolegai“, aptariant 

pamokos planavimo metodiką, bendradarbiauta rengiant užduotis mokiniams, tobulinant jų mokėjimo mokytis 

kompetencijas. Stebėtos (48,4 proc.) mokytojų pamokos kasdieniu būdu (sausio – vasario mėn. 10 pamokų, 

kovo-lapkričio mėn.) ir nuotoliniu būdu (91 pamoka), vadovaujantis savanoriškumo principu ir preliminariais 

susitarimais pagal mėnesių veiklos planus. 15 mokytojų stebėjo ir/arba kartu vedė integruotas pamokas. 

Gimnazijos svetainėje talpinami nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu atlikti kūrybiniai mokinių darbai, sėkmės 

istorijos ir kita aktuali informacija (https://setosgimnazija.lt/ugdymas/nuotolinis-mokymasis-gimnazijoje/). 

- Gimnazijos svetainėje sukurtas skyrelis ,,Mokomės kitaip“ (https://setosgimnazija.lt/ugdymas/mokomes-

kitaip/), kuriame mokytojai dalinasi įvairia pamokų organizavimo metodika, mokinių kūrybiniais, projektiniais 

darbais. 10 mokytojų pasidalino gerąja patirtimi, 1-2 kartus per pusmetį 80 proc. mokytojų metodikos grupėse 

dalinosi seminarų, konferencijų mokymų medžiaga.  

- Organizuota daugiau kaip 12-a įvairių Gimnazijos bendruomenę telkiančių, tradicijas puoselėjančių ir 

stiprinančių bei pilietiškumą ugdančių renginių. 

- Kultūrinio ir socialinio gyvenimo aspektais bendradarbiauta su Šėtos seniūnijos įstaigomis – Šėtos 

kultūros centru, Šėtos seniūnija, Šėtos socialiniu ir ugdymo centru, Šv. Trejybės parapija ir Kėdainių r. 

mokyklomis. 

- Stiprinant partnerystę su Šėtos socialiniu ir ugdymo centru – vaikų darželiu, parengtas, laimėtas  ir 

įgyvendinamas LR Švietimo ir sporto ministerijos bei vienos didžiausių nevyriausybinių organizacijų pasaulyje 

Lietuvos Junior Achievement projektas ,,Aš pats“, kurio esmė – gerinti mokinių finansinio raštingumo įgūdžius. 

Organizuota mokyklėlė būsimiems pirmokams.  

- Pradėta įgyvendinti 1-8 klasėse prevencinė LIONS QUEST programa, kuri padės ugdyti efektyvaus 

problemų sprendimo gebėjimus, atsparumą rizikos veiksniams, skatins mokinių sveiką gyvenseną. 

- Nuo spalio mėnesio pradėtas įgyvendinti ESF projektas „Kokybės krepšelis” 5-8 klasių mokiniams, kurio 

tikslas pagerinti 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatus. Jo veiklos 

sėkmingai vykdomos: sudarytos mokinių tikslinės grupės, du mokytojai dirba 5-8 kl. 3 matematikos, 3 lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojai padėjėjai dirba 5-8 kl. su 

tikslinėmis grupėmis. Parengtas dviejų mokytojų, dirbančių pamokoje, darbo modelis, mokymas(is) grįstas 

reflektavimo ir dalijimosi patirtimi praktika. Šiame projekte pradėta naudoti Reflectus programa, kurios 

paskirtis: padėti mokiniams atrasti savo stipriąsias puses, atpažinti tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią 

įtaką darančius veiksnius; gerinti pamokų planavimo kokybę siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Reflectus 

programos naudojimo ir pritaikymo sėkmingumas aptartas metodikos grupėse, mokytojų tarybos posėdyje 

gruodžio mėnesį (pagal atliktą Reflectus apklausą – 61,3 proc. pedagogų, siekdami mokyti mokinius reflektuoti, 

įsivertinti savo darbą su tam tikra užduotimi,  naudoja Reflectus programą, 81,8 proc. 5-8 kl. mokinių tėvų 

pritaria teiginiui, kad ,,pamokose įsivertinti naudojama Reflectus“).  

- Suorganizuotos 5-ios pilietinės akcijos skatinančios mokinių iniciatyvas ir puoselėjančios pilietinę 

atsakomybę. 

- Gimnazijoje pakankamai aktyvi gimnazistų tarybos veikla, kuri prisideda prie visuomenino gimnazijos 

gyvenimo ir mokinių patirčių turtinimo. Suburta mokinių savivaldos grupė dalyvavo rajono mokinių tarybos 

veikloje, jos organizuojamose susirinkimuose, Savivaldų mokymuose; su mokinių seniūnais ir tarybos nariais 

vyko diskusijos mokiniams aktualiomis temomis, kurių pastebėjimai ir pasiūlymai apsvarstomi administracijoje 

bei su mokytojais. 

- Gimnazijos ,,Jaunųjų šaulių“ būrelis aktyviai įsijungia ir dalyvauja Gimnazijos veikloje. Įgyvendinant 

pilietines iniciatyvas buvo organizuoti mokomieji žygiai skirti Vasario -16, Šėtos lankytinoms vietoms 

aplankyti ir Kovo -11 paminėti. Jaunieji šauliai dalyvavo Kovo 11-osios Tradiciniame bėgime. 

- 2020 m. Gimnazija baigė vieną ESF ,,Ateities Erasmus – Europos vertybės ateičiai“ projektą ir pradėjo 

kitą ,,Auganti Europa – praeitis, dabartis ir ateitis”, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. 

Dalyvavimas šiuose projektuose sutelkė gimnazijos narius bendram tikslui, veiklų įgyvendinimui, bendravimui 

ir bendradarbiavimui su dar keturiomis Europos šalimis (Airija, Ispanija, Vokietija ir Norvegija). Nuolat vyko 

gyvi ir virtualūs susitikimai su projekto dalyviais ruošiantis ir pristatant veiklas. 

- Remiantis Gimnazijos įsivertinimo duomenimis teiginiams: ,,man yra svarbu mokytis“, ,,mokytojų 

padedamas aš mokausi įsivertinti savo pažangą“ pritaria 92 proc. 5-IV klasių mokinių. Remiantis pateiktais 

faktais, galima teigti, kad Gimnazijos bendruomenė tampa atviresnė pokyčiams, inovacijoms, labiau orientuota 

į ateitį ir pasidalytąją lyderystę. 

 

 

 

 

https://setosgimnazija.lt/ugdymas/nuotolinis-mokymasis-gimnazijoje/
https://setosgimnazija.lt/ugdymas/mokomes-kitaip/
https://setosgimnazija.lt/ugdymas/mokomes-kitaip/


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. Sudaryti sąlygas 

administracijos ir 

pedagogų 

lygmenimis taikyti 

reflektavimo patirtis. 

Analizuojama 

mokymo ir 

mokymosi veikla 

administracijos ir 

pedagogų 

tikslinėse 

grupėse; kas du 

mėnesius klasių 

vadovai ir 

skirtingų aktualių 

mokomųjų dalykų 

mokytojai aptaria 

mokinių 

mokymosi 

rezultatus, numato 

ir fiksuoja 

konkrečius 

veiksmus 

mokymosi 

rezultatams 

gerinti; priimti 

sutarimai 

periodiškai 

aptariami su 

administracija. 

Priimti sutarimai tarp 

pedagogų aptariami su 

administracija ne mažiau kaip 

4 kartus per mokslo metus, 

analizuojami mokinių 

mokymosi rezultatų pokyčiai. 

Kiekvienas mokytojas ne 

mažiau kaip po 2 kartus teiks 

kolegialųjį grįžtamąjį ryšį. 

1–2 proc. mokinių 2019–2020 

m. m. geresni II pusmečio 

rezultatai. 

Visi pedagogai nusimatys 

metines užduotis, kurių viena 

bus susijusi su pamokos 

kokybe siekiant gerinti 

mokinių mokymosi rezultatus. 

Organizuota ne mažiau kaip 30 

pagalbos mokiniui grupės 

pasitarimų aptariant mokinių 

mokymosi pažangą.  
 

Organizuotas ir 

administracijoje aptartas 
pamokų stebėjimas ir jų 

planavimas; orientuojantis į 

mokinių daromą pažangą, taip 

pat aptarta metodikos grupėse, 

metodikos taryboje, 

individualiai, mokytojų 

tarybos posėdyje (stebėta 48,4 

proc. mokytojų pamokų: 

sausio – vasario mėn. 10 

pamokų vestų kasdieniu būdu, 

kovo-lapkričio mėn. 91 

pamoka – nuotoliniu būdu).  

Siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos, vadovaujantis 

priimtais susitarimais, 70 proc. 

pedagogų dalinosi patirtimi 

,,Kolega – kolegai“, teikdami 

KGR (planuojant pamoką, 

rengiant užduotis mokiniams, 

tobulinant mokėjimo mokytis 

kompetencijas).  

Palyginus 1-III kl., 2019-2020 

m. m. I ir II pusmečio 

rezultatus, pažangą padarė 37 

proc. mokinių. 

Organizuotas metinių 

užduočių  aptarimas su 

kiekvienu mokytoju 2 kartus 

per metus (tarpinis 

įsivertinimas vyko birželio 

mėn., galutinis – gruodžio 

mėn.), kurių metu aptarta, kaip 

sekėsi įgyvendinti 2020 m. 

metines užduotis. Nuotoliniu 

būdu su kiekvienu mokytoju 

priimti susitarimai dėl 2021 m. 

metinių užduočių, orientuotų į 

mokinių geresnius mokymosi 

rezultatus. 

 Organizuoti 34 pagalbos 

mokiniui grupės pasitarimai 

aptariant mokinių mokymosi 

pažangą. Probleminiai atvejai 

dėl mokinių mokymosi bei 

gimnazijos lankymo spręsti 

bendradarbiaujant Gimnazijos 

administracijai su Kėdainių 

Pagalbos šeimai centro soc. 



darbuotojais: pagalba buvo 

teikta 7 mokiniams, iš jų 2 

mokinių atvejai aptarti 

neeiliniuose VGK 

posėdžiuose, dėl vieno atvejo 

buvo informuotas Kėdainių 

pagalbos šeimai centras, 

gimnazijoje organizuoti 3 

susitikimai su mokinių tėvais, 

aplankytos 4 šeimos namuose. 

 

1.2. Inicijuoti 

dalyvavimą 

nacionaliniuose ir 

(ar) tarptautiniuose 

projektų 

konkursuose, kurių 

nuostatai skatina 

mokyklų pažangą. 

Nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

įgyvendinamas 

kokybės krepšelio 

projektas 5–8 

klasėse: parengto 

veiklos 

tobulinimo plano 

pagrindu, 

stiprinama 

mokinių 

atsakomybė, 

efektyvinamas 

mokymas ir 

mokymasis bei 

gerinami 

matematikos ir 

lietuvių kalbos 

rezultatai. 

 

Įgyvendinant projektą bus 

inicijuoti tyrėjų parengti 5–8 

klasių matematikos ir lietuvių 

kalbos diagnostiniai testai, 

kurių rezultatai bus atskaitos 

taškas dvejų metų projekte.  

Siekiant efektyvesnio mokinio 

mokymosi, ne mažiau kaip 50 

proc. 5–8 klasių matematikos ir 

lietuvių kalbos pamokų ves du 

dalyko mokytojai: pagal 

susitarimus dalis pamokų bus 

vedama dalijant mokinių klasę 

į dvi grupes, dalis pamokų – su 

dviem mokytojais.  

Organizuotas mokymų ciklas 

mokytojams pamokos 

metodikos ir jos vertinimo 

temomis. 

Nemažiau kaip 1–2 proc. 5–8 

klasių mokinių (matematikos ir 

lietuvių kalbos dalykuose) 

padarys pažangą (lyginami 

2019–2020 m. m.  I pusm. ir 

2020–2021 m. m.  I pusm. 

rezultatai). 

Iki 2020 m. liepos 1 d. suburta 

darbo grupė parengė 5-8 

klasių veiklos tobulinimo 

planą. 

Nuo 2020 m. spalio mėn. 

vykdomas kokybės krepšelio 

projektas 5-8 kl. Lapkričio – 

gruodžio mėn. atlikti 

matematikos bei lietuvių 

kalbos ir literatūros 

diagnostiniai testai 5-8 kl., 

kurių rezultatai yra atskaitos 

taškas dvejų metų projekte.  

Nustatytas dviejų mokytojų, 

dirbančių 5-8 kl. per lietuvių 

kalbos ir literatūros bei 

matematikos pamokas 

modelis. Siekiant 

efektyvesnio mokinio 

mokymosi, 60 proc. 5–8 klasių 

matematikos ir lietuvių kalbos 

pamokų veda du dalyko 

mokytojai. 

Atlikta šiame projekte 

dirbančių mokytojų apklausa 

su Reflectus programa leidžia 

teigti, kad dviejų mokytojų 

pamokoje modelio taikymas 

sudaro galimybę kiekvienam 

vaikui mokytis pagal 

gebėjimus, o mokytojams – 

stebėti kiekvieną vaiką, čia ir 

dabar suteikiant  pagalbą. 

Suburta Kokybės krepšelio 

projekto darbo grupė  

kiekvieną savaitę aptaria 

pamokos metodikos, mokinių 

gebėjimų ir pažangos 

vertinimo sėkmes ir 

tobulintinus dalykus.  

2020 m. rugpjūčio mėn. 

organizuotas 60 val. mokymų 

ciklas apie pamoką, 

į(si)vertinimą (reflekciją) joje 

ir jos tobulinimą panaudojant 

įsivertinimo duomenis. 



Pradėta naudoti Reflectus 

programa, padedanti 

efektyviau panaudoti surinktus 

į(si)vertinimo duomenis. 

Palyginus 1-III kl.,  2019-2020 

m. m. I ir II pusmečio 

rezultatus, pažangą padarė 37 

% mokinių.  

Įgyvendinamas 

Europos Sąjungos 

fondų 

finansuojamas 

nacionalinis ir (ar) 

tarptautinis 

projektas, skirtas 

gamtos mokslų 

pasiekimams 

gerinti.  

Gavus finansavimą pradėtas 

įgyvendinti naujas nacionalinis 

ir (ar) tarptautinis dviejų metų 

gamtamokslinis projektas, 

skirtas pagrindinio ugdymo 6–

8 klasės mokinių pažangai 

gerinti. 

Per 2020–2021 m. m.  I pusm.: 

- organizuotos 1–2 doc. dr. 

Romualdos Lazauskaitės 

konsultacijos gamtos mokslų 

mokytojams apie tiriamojo, 

laboratorinių ir projektinių 

darbų organizavimą ugdant 

informatinį mąstymą, 

metodinių priemonių rengimą, 

naudojant inovatyvias 

priemones ir metodikas;  

- organizuotos nemažiau kaip 4 

integruotos gamtamokslių 

dalykų pamokos taikant 

informatinio mąstymo 

strategijas.  

Nemažiau kaip 1 proc. pagerės 

(tarpiniai) gamtos mokslų 

mokinių rezultatai (lyginami 

2019–2020 m. m.  I pusm. ir 

2020–2021 m. m.  I pusm. 

rezultatai).  

 

Nustatant 2020 m. užduotis 
buvo įvertinta ir numatyta 

rizika, dėl kurios ši užduotis 

gali būti neįvykdyta: „10.3. 

Negautas finansavimas 

gamtamokslinio projekto 

vykdymui.“ 

 

1.3. Įgyvendinti 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

mokyklų steigimo, 

reorganizavimo, 

likvidavimo, 

pertvarkymo ir 

struktūros 

pertvarkymų 2016–

2020 metų plano 

dalį, susijusią su 

Gimnazija. 

Vadovaujantis 

teisės aktais prie 

Gimnazijos 

prijungiama 

Kėdainių r. 

Truskavos 

pagrindinė 

mokykla: naujos 

nuostatų 

redakcijos 

parengimas, 

organizuota 

diskusija su 

Truskavos 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomene, 

atliekama 

Iki I ketv. pabaigos Juridinių 

asmenų registrui bus pateiktos 

savininko parengtos 

reorganizavimo sąlygos ir 

atliktos viešinimo procedūros. 

Per II ketv. sudaryta darbo 

grupė parengs naują Šėtos 

gimnazijos nuostatų redakciją. 

II ketv. organizuojama 1–2 

diskusijos su Truskavos 

pagrindinės mokyklos 

bendruomene dėl tolesnio 

mokymosi galimybių 

Truskavos skyriuje ir (ar) 

Gimnazijoje. 

Sudaryta darbo grupė atlieka 

Truskavos skyriaus turto 

inventorizaciją. 

Vadovaujantis Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 17 d. 

sprendimu Nr. TS-84 „Dėl 

Kėdainių rajono savivaldybės 

2016 m. gegužės 27 d. 

sprendimo Nr. TS-135 „Dėl 

Kėdainių rajono savivaldybės 

mokyklų tinklo pertvarkos 

2016–2020 metų bendrojo 

plano patvirtinimo“  

ir  

Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 

2020 m. balandžio 17 d. 

sprendimu Nr. TS-85 „Dėl 

Kėdainių r. Truskavos 

pagrindinės mokyklos 



skyriaus turto 

inventorizacija, 

klasės 

komplektuojamos 

vadovaujantis 

galiojančiais 

teisės aktais. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Truskavos skyriuje nebus 

komplektuojamos nepilnos 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos klasės bei jungtinės 

pagrindinio ugdymo programos 

pirmos dalies klasės. 

 

reorganizavimo prijungimo 

būdu prie Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ 

buvo: inicijuotos 

reorganizavimo procedūros; 

dar iki balandžio mėn. 

sėkmingai organizuotas 

susitikimas-diskusija su 

Truskavos pagrindinės 

mokyklos bendruomene dėl 

tolesnio mokymosi galimybių 

Truskavos skyriuje ir (ar) 

Gimnazijoje; su Truskavos 

pagrindinės mokyklos 

administracija aptartos veiklos 

gairės siekiant įgyvendinti 

Kėdainių rajono savivaldybės 

sprendimus, priimti 

preliminarūs sutarimai. 

 

Tačiau vadovaujantis 

Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimu Nr. TS-125 „Dėl 

Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 17 

d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl 

Kėdainių r. Truskavos 

pagrindinės mokyklos 

reorganizavimo prijungimo 

būdu prie Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“ pradėtos 

veiklos sustabdytos ir 

nutrauktos. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų 

finansuojamas nacionalinis ir (ar) tarptautinis 

projektas, skirtas gamtos mokslų pasiekimams 

gerinti. 

Formuojant 2020 m. užduotis buvo numatyta rizika: 

10.3. Negautas finansavimas gamtamokslinio projekto 

vykdymui (pateiktam Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

projektui neskirtas finansavimas). 

2.2. Įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės 

mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, 

pertvarkymo ir struktūros pertvarkymų 2016–

2020 metų plano dalį, susijusią su Gimnazija. 

2020 m. formuojant užduotis buvo numatyta rizika: 

10.5. Nenumatytos aplinkybės (vadovaujantis Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo 

Nr. TS-85 „Dėl Kėdainių r. Truskavos pagrindinės 

mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pradėtos 

veiklos sustabdytos ir nutrauktos). 

 



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. Darbuotojų veiklos ir ugdymo proceso 

organizavimas nuotoliniu ir(ar) mišriu būdais 

(2020 m. pavasarį – virš 2 mėn.; 2020-2021 

m.m. I pusm. – 2 mėn.). 

Nuosekliai organizuotas ugdymo procesas 

užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų 

įgyvendinimą Gimnazijoje: sutarta dėl mokymo(si) 

nuotoliniu būdu taisyklių, dėl nuotolinės ugdymo 

platformos, dėl optimaliausio pamokų ir pertraukų 

laiko, švietimo pagalbos teikimo, bendruomenės 

informavimo, keitimosi informacija, veiklų 

skirtingais srautais ir kt.  

3.2. ES, šalies, rajono projektų parengimas ir 

dalyvavimas juos įgyvendinant: 

 

3.2.1. Kėdainių r. savivaldybės Vaikų vasaros 

poilsio programos projektas „Atrandu ir 

išbandau“ (1400 Eur, dalyvavo 30 mokinių, 

dirbo 9 darbuotojai). 

Gimnazija suteikė galimybę mokiniams turiningai 

praleisti dalį vasaros atostogų. 21 dalyvavęs 

mokinys buvo iš socialiai remtinų šeimų, jų 

įtraukimas į kultūrinę veiklą itin reikšmingas 

socializacijai ir mokinių patirtiniam mokymuisi. 

3.2.2. Kėdainių r. savivaldybės Suaugusiųjų 

švietimo programa – projektas „Moki žodį - 

žinai kelią“ (630 Eur, dalyvavo 20 

bendruomenės narių). 

Gimnazijos projektinė veikla įtraukia ne tik 

mokinius, bet ir jų tėvus, Šėtos gyventojus. 

Suaugusiųjų švietimo projektas buvo reikšmingas 

bendruomenės savitarpio stiprinimui, kompetencijų 

plėtojimui, Gimnazijos įvaizdžio stiprinimui.  

3.2.3. Kaimo rėmimo fondo programa 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ (įvyko 

pirmosios paskaitos 7 ir 4 klasių mokiniams; 

dalyvauja 50 mokinių ir susipažįsta su 

žuvivaisos ir žuvų auginimo ūkiais). 

Kaimo rėmimo fondo finansuojama programa 

suteikė unikalią galimybę jaunesniųjų klasių 

mokiniams  įgyti žinių, naujų patirčių žuvivaisos ir 

žuvų auginimo srityje, mokymo priemonės 

supažindino su žuvų pasauliu. 

3.2.4. Parengta paraiška, dokumentai ir 

pasirašyta sutartis su APVA dėl „Fotovoltinės 

saulės elektrinės ant Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos pastato stogo“ (gautas 

finansavimas 51360 Eur, iš kurių 20% 

savivaldybės kofinansavimas, atliekamas 

techninis projektavimas ir pastato maksimalių 

apkrovų vertinimas). 

Gimnazija yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

narė, bendruomenei svarbūs yra ES žaliosios 

ekonomikos principai. Projekto dėka bus 

skleidžiama žinia apie žaliosios energijos naudą, 

bus formuojamas ekologiškas mokinių požiūris į 

energijos gamybą ir jos vartojimą. Pasitelkus saulės 

energiją elektrai gaminti bus prisidėta prie ES ir 

Lietuvos Respublikos politikos įgyvendinimo, bus 

sumažinti Gimnazijos energijos kaštai.  

3.2.5. Parengtas ES projektas ,,Ateities 

Erasmus - Europos vertybės ateičiai“, skirtas 

8-III klasių mokiniams (gautas finansavimas 

27664,00 Eur).  

  

Projektas subūrė 5 ES šalių mokyklas bendram 

tikslui – pažinti vieniems kitus per dalyvavimą 

meno kūrimo veiklose, per savo ir partnerių šalių 

istorijos ir kultūros pažinimą. Sukurtos utopinės ir 

distopinės istorijos išleistos garso ir įprastu knygos 

formatu, yra priemonė papildanti ugdymo turinį. 

Projektas subūrė ne tik mokinius ir mokytojus, bet 

įtraukė ir tėvus, tapo puikia tarptautinio bendravimo 

patirtimi visai bendruomenei. 

3.2.6. Parengtas ES projektas ,,Auganti 

Europa - praeitis, dabartis ir ateitis”, skirtas 8-

Projekte dalyvauja 5 ES šalių mokyklos, siekiama 

susipažinti su partnerių ir ES istorija, giliau pažinti 

ir gebėti pristatyti savo šalies istoriją, sukurti ir 



III klasių mokiniams (gautas finansavimas 

31840,00 Eur). 

  

parengti projekto partnerių darbų virtualią parodą. 

Siekiama išmokyti mokinius permąstant istorijos- 

praeities- įvykius, suvokti dabarties realijas ir 

projektuoti ateitį. Projektas suburs visą 

bendruomenę, turės įtakos daugelio kompetencijų 

plėtojimui, suteiks mokiniams tarptautinio 

bendradarbiavimo patirties. 

 

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.    
 

 

 

 

Direktorius  Mindaugas Danilevičius 

(parašas) 
 


