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RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 
Įm. k. 191130830, Daržų g. 1, Rietavas, LT-90314 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. BENDROS ŽINIOS 

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija (toliau- Gimnazija)– savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

juridinio asmens teises. Gimnazijos adresas – Daržų g. 1, Rietavas, Rietavo savivaldybė, telefonas (8 

448) 68 652, el. paštas info@rietavogimnazija.lt.  

Gimnazija 2020 m. vykdė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. 

Gimnazijai vadovauja direktorius, trys direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. 

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Gimnazijos mokytojų taryba bei 

mokinių savivaldos institucijos – Gimnazijos prezidento valdyba ir Gimnazijos seniūnų taryba. Taip 

pat Gimnazijoje veikia metodinė taryba ir koordinacinė taryba. Gimnazijos darbuotojai ir mokiniai, 

dalyvaudami įvairių tarybų, komisijų, darbo grupių ir pan. veikloje, įtraukiami į strateginių ir einamųjų 

sprendimų priėmimų procesą. 

Gimnazijos darbuotojus 2020 m. sudarė vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei 

specialistai ir aptarnaujantis personalas. Darbuotojų skaičius pastaraisiais metais, lyginant su 

ankstesniaisiais, kinta nežymiai. 

1 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas 2018-2020 metais 

Darbuotojų kategorija 2018-10-01 2019-10-01 2020-10-01 

Iš viso darbuotojų 97 99 98 

 iš jų: vadovai 5 5 5 

visų kvalifikacinių kategorijų 

mokytojai 

46 47 46 

   iš jų: mokytojai 4 4 6 

vyr. mokytojai 16 15 14 

metodininkai 25 27 25 

ekspertai 1 1 1 

pagalbos mokiniui specialistai 7 8 11 

specialistai ir aptarnaujantis 

personalas 

39 39 36 
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2020 m. dauguma Gimnazijos mokytojų (78 procentai) dirbo pilnu etatu. Gimnazijoje dirbančių 

mokytojų amžiaus vidurkis pastaraisiais metais didėja, 2020 m. vyresni negu 50 metų mokytojai sudarė 

60 procentų nuo bendro mokytojų skaičiaus (2016 m. – 52 procentus). 

Pastaraisiais metais mokinių skaičius Gimnazijoje stabilus, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 

uždarytas Daugėdų pradinio ugdymo skyrius. 

2 lentelė. Klasių ir mokinių skaičiaus kitimas  

 2018-09-01 2019-09-01 2020-09-01 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

PUG 1 17 1 15 2 24 

1-4 kl. 11 210 11 212 11 215 

5-8 kl. 8 196 8 203 9 218 

I-II gim. kl. 4 108 4 95 4 86 
III-IV gim. kl 3 77 3 68 4 83 

Iš viso 27 608 27 593 30 626 

Daugėdų pradinio ugdymo skyrius 

PUG/ikimok. 1 7 1 4 0 0 

1-4 kl. 1 11 1 10 0 0 

Iš viso 2 18 2 14 0 0 

Iš viso 29 626 29 607 30 626 

Gimnazijos naudojamų patalpų plotas 8397 m
2 

Daržų g. 1, Rietave. 

Gimnazijai skirtos lėšos pastaraisiais metais padidėjo – 2020 metais, lyginant su 2018 metais, 

bendra skirtų lėšų suma išaugo 17 procentų, augimą nulėmė padidėjęs mokytojų darbo užmokestis ir 

išaugusi minimali alga. 

 

3 lentelė. Gimnazijos lėšos 2018-2020 metais 

 Mokymo lėšos Savivaldybės biudžetas Biudžetinių įstaigų pajamos Iš viso lėšų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Darbo 
užmokestis  

635400 917350 997572 200300 272400 330600 - - - 835700 1189750 1328172 

Soc. draudimas 193600 13310 14484 62100 7100 4455 - - - 255700 20410 18939 

Maisto 

produktai 

- - - 200 - - 40000 35904 19440 40200 35904 19440 

Ryšiai - - - 800 1200 1724 - - - 800 1200 1724 

Transportas - - - 8900 11500 8417 2600 800 - 11500 12300 8417 

Spaudiniai 15200 12500 10119 -  - -  - 15200 12500 10119 

IKT 
aprūpinimas 

- 3200 14181 1000 1597 - 5600 3400 - 6600 8197 14181 

Prekės - - - 6500 6500 11200 2700 6000 2000 9200 6500 13200 

Kvalifikacijos 
kėlimas 

4200 3900 2059 100 495 266 - 130 - 4300 4524 2325 

Komunalinės 

paslaugos 

- - - 72000 77000 59804 8000 3570 - 80000 80570 59804 
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Paslaugos 5000 4000 2772 6700 12000 18843 1100 5600 9321 12800 27600 30936 

Ilgalaikis turtas 2200 500 500 12600 3978 - - 4500 1999 14800 8978 2499 

Iš viso 855600 954760 104168
7 

371200 393769 435309 60000 59904 32760 1286800 1408433 1509756 

2020 metais ugdymo procesas Gimnazijoje vyko mišriu būdu, derinant įprastą mokymo(si) procesą 

Gimnazijoje ir nuotolinį ugdymą. 

2. STRATEGINIO IR METINIO VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 

Gimnazija įgyvendindama veiklą 2020 metais vadavosi Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 

strateginiu planu 2019-2021 metams. 

Gimnazija yra apibrėžusi savo Viziją - Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija – kurianti, 

mokymą(si) aktualizuojanti, saugi, bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti 

bendruomenė, kur atskleidžiami individualūs gebėjimai ir kiekvienas patiria sėkmę.  

Misija - Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, 

ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas, sveikos gyvensenos įpročius, 

sudaryti motyvuojančią ugdymo(si) aplinką skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, savo veiklą 

grindžiant bendravimu ir bendradarbiavimu su Rietavo krašto bendruomene. 

Gimnazija 2020 m. siekė strateginiame plane iškeltų tikslų ir įgyvendino uždavinius. 

1. Tikslas. Kurti ugdymo ir ugdymosi kultūrą. 

Uždavinys 1.1. Ugdomųjų veiklų kokybės tobulinimas. 

Priemonės Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 2020 m. rodiklis 

Aktyviųjų mokymo 

metodų 

panaudojimo ir 

praktinio žinių 

taikymo pamokose 

skatinimas 

Planuotas  Įgyvendintas 

Gimnazijos mokytojai, įsitraukusieji į RAMA 

(Rietavo aktyvaus mokymosi akademija) 

veiklą elektroninėje erdvėje, procentinė dalis 

60 74 

20 proc. Gimnazijos mokytojų dalijosi metodine medžiaga RAMA grupėje, dar 

54 proc. mokytojų yra šios grupės įrašų stebėtojai ir komentatoriai 

Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti skirtos gamtamokslinio ugdymo 

pamokos, procentinė dalykui skirtų pamokų 

per mokslo metus dalis 

30 pagrind., 

vidurinis 

ugdymas 

14 

50 pradinis 

ugdymas 

31 
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Gamtamokslinio ugdymo mokytojų ilgalaikiuose planuose buvo numatytos 

pamokos eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti pagal ugdymo 

planuose numatytą pamokų skaičių, tačiau visoje šalyje įvedus karantiną ir 

perėjus į nuotolinį mokymą šių numatytų tikslų įgyvendinti nepavyko 

Pamokų (vieno mokytojo), vedamų 

netradicinėse/kitose edukacinėse aplinkose, 

skaičius 

10-15 15 

Pamokos buvo vedamos Gimnazijos kiemo erdvėse, ROKI muziejuje, 

Gimnazijos muziejuje, kompiuterių klasėje, Gimnazijos informaciniame centre, 

Rietavo viešojoje Mykolo Oginskio bibliotekoje, Rietavo savivaldybės 

priešgaisrinėje tarnyboje, Rietavo parke, Rietavo prekybos centruose, Jurkų 

ūkyje, Tverų girininkijoje 

Pamokos (vieno mokytojo), vedamos 

panaudojant planšetes, kompiuterius ar kitas IT 

priemones, procentinė bendro pamokų 

skaičiaus dalis 

30 70 

Dėl šalyje paskelbto karantino, įprastos pamokos per metus vyko tik 4 mėnesius 

(išskyrus pradinį ugdymą) 

Neformaliojo ugdymo būrelių skaičius 36 36 

Metų pradžioje veikė 36 būreliai: 9 sporto, 4 šokio, 2 etninės kultūros, 10 

dalykinių, 7 menų, skautų, krašto gynybos. Prasidėjus pandemijai ir nuo rugsėjo 

panaikinus Daugėdų skyrių, veikia 31 būrelis: 9 sporto, 4 šokių, 2 etninės 

kultūros, 10 dalykinių, 4 menų, skautų ir jaunųjų maltiečių 

Mokiniai, lankantys neformaliojo ugdymo 

būrelius, procentinė dalis 

70 87 

Pradinėse klasėse būrelius lanko 94 proc., 5-8 kl. – 89 proc., I-IV kl. – 77 proc. 

mokinių. Vieną būrelį Gimnazijoje lanko 43 proc., daugiau kaip vieną būrelį 

Gimnazijoje – 27 proc. mokinių. Neformaliojo švietimo veikloje už Gimnazijos 

ribų dalyvauja 17 proc. mokinių 

Mokinių pasiekimų 

vertinimo ir 

individualios 

pažangos (VIP) 

matavimo sistemos 

tobulinimas 

Mokinio individualios pažangos aptarimas su 

tėvais, aptartų atvejų dalis, lyginant su bendru 

mokinių skaičiumi 

50 63 

80 proc. mokytojų individualiai bendravo su 63 proc. mokinių tėvais 

Mokiniai, padariusieji individualią pažangą, 

procentinė dalis 

96 99,9 
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Bendras 1-4 klasių pažangumas 100 proc., 5-8, I-IV klasių 99,8 proc. 

Mokiniai, stebintys individualią pažangą, 

procentinė dalis 

99 99 

Visų klasių mokiniai stebėjo savo mokymąsi, socialinę, pilietinę, kultūrinę, 

visuomeninę veiklas. Dalykų mokytojų pamokose mokiniai kas mėnesį pildo 

VIP lapus, per klasių valandėles pildo kitą informaciją VIP lapuose, su 

mokytojais aptaria mokymosi pažangą, su klasių vadovais bei tėvais analizuoja 

tiek mokymosi, tiek kitas savo veiklas 

Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis. -0,2 -0,13 

Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis yra mišri mokyklos rezultatų, 

pasiektų rengiant mokinius brandos egzaminams, charakteristika. Jis atspindi ir 

mokyklos darbo kokybę, ir efektyvumą.  

Kuo daugiau mokinių laiko VBE ir geriau juos išlaiko, tuo šis rodiklis būna 

aukštesnis. 0 – atitinka visų mokyklų perskaičiuotų rezultatų standartizuotą 

vidurkį 

Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis -0,5 -0,55 

Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis atspindi bendrą mokyklos darbo 

kokybę, rengiant mokinius brandos egzaminams. Šis rodiklis apskaičiuojamas 

visų egzaminus laikiusių mokinių gautų VBE įvertinimų balais sumą padalijant 

iš įvertinimų skaičius ir gautą skaičių paverčiant standartizuotais taškais. Tarp 

16 proc. geriausių šalies mokyklų patenka informacinės technologijos 

(standartizuotas vidurkis – 1,33) 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimų 

vidurkis 

6 - 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas neįvyko dėl šalyje paskelbto 

karantino. Gimnazijos mokiniai dalyvavo bandomajame pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinime, kurio rezultatų NŠA neskelbė 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

matematikos įvertinimų vidurkis 

5 - 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas neįvyko dėl šalyje paskelbto 

karantino. Gimnazijos mokiniai dalyvavo bandomajame pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinime, kurio rezultatų NŠA neskelbė 

Mokymosi kokybė (6-10), procentinė išraiška 46,5 52,4 

2019-2020 mokslo metais 52,4 proc. Gimnazijos 5-8, I-IV klasių mokinių 
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mokymosi vidurkis buvo 6-10 balų 

Ugdymo proceso 

individualizavimas 

ir diferencijavimas 

Pamokos, kuriose naudojamos trijų mokymosi 

pasiekimų lygių užduotys, procentinė stebėtų 

pamokų dalis 

27 ... 

Rodiklio validžiai įvertinti negalima, kadangi pamokų stebėjimo planas nebuvo 

įgyvendintas dėl nuotolinio mokymo. Pagal NŠA organizuotą 5-12 kl. mokinių 

apklausą, galimybės pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis vidurkis nuo 2,7 

padidėjo iki 2,9 (galimas intervalas nuo 0 iki 4) 

Mokiniai, pasiekusieji aukštesnįjį mokymosi 

pasiekimų lygį, procentinė dalis 

6,2 12,95 

Aukštesnįjį mokymosi lygi pasiekė 37 1- 4 klasių mokiniai arba 16,7 proc. ir 34 

5-8, I-IV klasių mokiniai arba 9,2 proc. 

Mokiniai, pasiekusieji pagrindinį mokymosi 

pasiekimų lygį, procentinė dalis. 

42,7 39,72 

Pagrindinį mokymosi lygį pasiekė 132 1-4 klasių mokinai arba 59,74proc. ir 72 

5-8, I-IV klasių mokiniai arba 19,7proc. 

Uždavinys 1.2. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams 

Pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos 

tobulinimas 

Specialiojo pedagogo pagalbą gavusių mokinių 

skaičius 

41 49 

Specialioji pedagoginė pagalba pagal PPT išvadas teikta 49 mokiniams. Vyko 

grupiniai ir individualūs (3 mokiniams) užsiėmimai 

Logopedo pagalbą gavusių mokinių skaičius 65 78 

Logopedinė pagalba teikta 78 vaikams/mokiniams, tame tarpe pagal PPT 

išvadas 44 mokiniams. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai pašalinti 10 mokinių. 

Sutrikimai dalinai pašalinti 68 mokiniams 

Socialinio pedagogo pagalbą gavusių mokinių 

skaičius 

300 450 

Individualiai socialiniai pedagogai konsultavo 450 mokinių ir turėjo 587 

pokalbius 

Psichologo pagalbą gavusių mokinių skaičius 85 93 

Individualiai psichologas konsultavo 93 mokinius 

Bibliotekos, kaip Pamokų, inicijuotų bibliotekos darbuotojų, 8 8 
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informacinio centro, 

veiklos tobulinimas 

skaičius per metus 

Pamokos, skirtos tautodailės metams paminėti 

Bibliotekos veiklos, ugdančios mokinių 

kompetencijas, skaičius per metus 

10 14 

Stendų rengimas, edukaciniai užsiėmimai – 8, susitikimai su rašytojais – 2, kiti 

renginiai – 3 

Ugdymo karjerai 

švietimo plėtojimas 

Ugdymo karjerai konsultantų etatų skaičius 0,5 0 

Ugdymo karjerai konsultavimą vykdo klasės vadovai, psichologas, mokytojai. 

Karjerai skirtos dienos koordinavimą mokytojai vykdė kaip veiklą 

bendruomenei. 2020 m. rudenį gautas savivaldybės finansavimas pagal paraišką 

„Ugdymas karjerai“. Programos tikslas – nuoseklus ir kryptingas mokinių 

parengimas profesijos pasirinkimui. Vykdytos tokios veiklos: mokinių karjeros 

motyvacijos ir kompetencijų tyrimas; karjeros planavimo mokymai jaunimui 

Ugdymo karjerai sistemos sukūrimas 1 0 

Ugdymo karjerai sistemos sukūrimas numatytas vėlesniais metais, kai bus 

gautas finansavimas karjeros konsultanto etatui 

Suteiktos konsultacijos I-IV klasių mokiniams, 

skaičius per metus 

80 118 

Klasių valandėlių metu, taip pat nuotoliniu būdu 

Ugdymo karjerai skirti renginiai, skaičius per 

metus 

3 3 

Karjeros/profesijų diena – ugdymas kitaip, išvykos į tėvų darbovietes, bendros 

nuotolinės paskaitos III-IV kl. mokiniams 

2. Tikslas. Bendruomeniškos ir atviros kaitai gimnazijos kūrimas 

Uždavinys 2.1. Ryšių tarp gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių stiprinimas 

užtikrinant ugdymo tikslų įgyvendinimą 

Pedagoginis, 

psichologinis tėvų 

švietimas 

Informaciniai pranešimai tėvų švietimo tema 

Gimnazijos svetainėje, skaičius per metus 

3 4 

Paramos vaikams centro parengta vaizdo medžiaga „Covid-19: vaikų savijauta 

ir elgesys“, informacija apie nemokomas psichinės gerovės konsultacijas, 

informacija apie elektronines patyčias, kvietimas dalyvauti socialinėje 

pilietinėje akcijoje „Pranešk, kol nevėlu“ 
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Mokymai tėvams, skaičius per metus 9 6 

Vyko visų klasių tėvų susirinkimai, kuriuose buvo kalbama apie saugos 

priemones, mokinių elgesį pandemijos metu. Pateikta NVSC informacija apie 

pandemiją 

Gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas 

Bendri renginiai, skaičius per metus 3 4 

Rugsėjo 1-oji, Paskutinis skambutis, Brandos atestatų įteikimas, Pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimų įteikimas 

Tėvų iniciatyvos, skaičius per metus 7 7 

Tėvų sveikinimai įvairių švenčių proga, tėvų vedamos pamokos, organizuotos 

ekskursijos mokiniams, asmeninė tėvų pagalba klasei ir klasės vadovui 

Tėvai, dalyvaujantys Gimnazijos atliekamose 

apklausose ir tyrimuose, procentinė dalis. 

33 33 

Buvo atlikti tyrimai „Pirmų klasių mokinių adaptacija“, „Tėvų, globėjų apklausa 

NŠA 2020“, tėvų apklausa gimnazijos įsivertinimui 2020 m., tėvų apklausa dėl 

savijautos pirmojo karantino metu – gegužės mėn. 

Tėvai, dalyvaujantys Gimnazijos darbo 

grupėse, skaičius per metus 

7 7 

7 tėvai dalyvauja Gimnazijos taryboje. Veikia aktyvus tėvų komitetas. Tėvų 

atstovas dalyvavo LL3 projekte 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais ir 

projektinės veiklos 

plėtojimas 

Sutarčių su kaimo bendruomenėmis, 

seniūnijomis ir organizacijomis dėl mokinių 

savanorystės skatinimo skaičius 

15 14 

Naujų sutarčių nepasirašyta 

Renginių su buvusiais Gimnazijos mokiniais 

skaičius 

3 2 

Profesijų/karjeros dienoje atvyko studentai (buvę mokiniai), per Mykolines 

gimnazijoje vyko susitikimai su buvusiais įvairių laidų mokiniais. Buvę 

gimnazijos mokiniai kviečia gimnazijos mokinius virtualiai įsijungti į 

universitetų organizuojamus renginius 

Paraiškų teikimas nacionaliniams projektams, 

skaičius per metus 

4 2 

Teiktos paraiškos neformaliojo švietimo veiklų programai, APVA klimato 
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kaitos programai 

Nacionalinių projektų įgyvendinimas, skaičius 

per metus 

2 4 

ESFA finansuojamas projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“, LR 

ŠMSM sporto rėmimo fondo projektas „Įsijunk sportuojantį Rietavą“, 

neformaliojo švietimo projektas „Ugdymas karjerai“, projektas „Rietavo 

Lauryno Ivinskio gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“ 

Paraiškų teikimas tarptautiniams projektams, 

skaičius per metus 

2 2 

Teikta Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto paraiška moksleivių 

mobilumo įgyvendinimui 

Tarptautinių projektų įgyvendinimas, skaičius 

per metus 

1 2 

Erasmus+ KA1 projektas „Švietimo technologijų sprendimai mokykloje“, 

Interreg Baltijos jūros regiono programos projektas „Empaci – dalyvaujamojo 

biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ 

Uždavinys 2.2. Mokytojų profesionalumo skatinimas 

Tikslingas mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Tobulinusieji kvalifikaciją mokytojai, 

procentinė dalis 

100 100 

Dalis mokytojų dalyvavo įvairiuose seminaruose kontaktiniu būdu. Visuotinio 

karantino metu įvestas nuotolinis mokymas pareikalavo iš mokytojų daugiau 

laiko skirti skaitmeninių įgūdžių ugdymui. Visi mokytojai dalyvavo įvairiuose 

nuotoliniuose mokymuose 

Pedagogai, vykdę kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose įgytų žinių ir kompetencijų 

sklaidą, procentinė dalis 

82 76 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. priimtas metodinės tarybos sprendimas, kad 

kiekvienas mokytojas savo metodinei grupei privalo metodinės grupės 

susirinkimo metu pristatyti savo pamokose išbandytą pavykusį metodą ar 

priemonę 

Vestos atviros pamokos ir mokymai kolegoms, 

skaičius per metus 

30 36 

3 atviros pamokos ir 33 mokymai kolegoms 
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Mokytojų siūlytos ir įgyvendintos iniciatyvos, 

skaičius per metus 

12 16 

Konstitucijos, Europos, Istorijos žinovo konkursai Gimnazijoje; Gedulo ir 

vilties dienos minėjimo akcija; edukacinių renginiai (pvz. Riterija Lietuvos 

Didžiojoje kunigaikštystėje); Mykolinių mugė; užsienio kalbos programėlės 

„Oxford learn“ įveiklinimas; seminaras savivaldybės pradinių klasių, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojams „Paprastas pasakos stebuklas: pasakos reikšmė, 

prasmė, aktualumas“; spektakliai visai šeimai „Lietuviška pasaka apie tris 

seseris“(teatras „Lino lėlės“), „Nojaus laivas“ (klounų teatro studija „Dulidu“); 

spektaklis mokytojų dienos proga „Dvi poniutės iš Šiaurės“ (Klaipėdos Pilies 

teatras“); įsijungimas į gražiausio lietuviško žodžio rinkimus; Spaudos diena – 

per pirmą pamoką visa Gimnazija skaito grožinę literatūrą; tautodailės metams 

skirta mokinių darbų paroda ,,Tautinė juosta“; kalėdinė mokinių darbų paroda 

,,Drobė ir kankorėžiai“; mamų ir vaikų šokis ,,Letkis“; gerumo akcija: žaisliukų 

rinkimas ir eglutės puošimas bažnyčioje; Žolynų pynimai Gimnazijos tvoroje; žibintų 

dirbtuvėlės ir jų įžiebimas bažnyčioje per Kūčias; virtualus pradinių klasių mokinių 

sveikinimas gimnazijos bendruomenei ir socialiniams partneriams; Šv. Valentino 

tinklinio turnyras mokiniams ir mokytojams; Švedijos „Kreativum sommar“ 

projektas – mokiniai augino saulėgrąžas; tarptautinis; Šiaurės šalių literatūros 

skaitymo savaitė pradinėse klasėse; respublikinis kūrybinių darbų konkursas 

„Kalėdų stebuklo belaukiant“; pasaulinės sniego diena „World Snow“ 

Uždavinys 2.3. Mokinių iniciatyvų skatinimas 

Mokinių lyderystės 

skatinimas 

Mokiniai, dalyvaujantys Gimnazijos mokinių 

savivaldos veikloje, skaičius per metus 

25 25 

Pirmąjį pusmetį savivaldoje dalyvavo mažiau mokinių, antrajame pusmetyje 

pakoreguoti savivaldos nuostatai (Prezidento valdybos ir Seniūnų tarybos), į 

savivaldą įsitraukė daugiau mokinių 

Mokinių iniciatyvos, skaičius per metus 6 9  

Mokinių telkimas valstybinių švenčių minėjimams ir dalyvavimui projektuose, 

dalyvių atrankos tarptautiniame Euroweek2020 projekte organizavimas. 

Dalyvavimas LMS veikloje. Mokinių savivaldos nuostatų peržiūra, 

koregavimas, mokinių Prezidento rinkimai: rinkimų agitaciją, tiesioginiai 

debatai per gimnazijos Facebook paskyrą, Prezidento inauguracija. Mokyklinės 

uniformos dėvėjimo stebėsena. Inicijuotas visų klasių kalėdinis sveikinimas 

nuotoliniu būdu 

Mokiniai, dalyvaujantys gimnazijos darbo 

grupėse, skaičius per metus 

7 7 

Gimnazijos tarybos veikloje dalyvauja 7 mokiniai 
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Mokiniai, skaitę pranešimus konferencijose, 

forumuose ir kt., skaičius per metus 

8 0 

Įvykus pandemijai, konferencijose nedalyvauta 

3. Tikslas. Saugios ir modernios gimnazijos aplinkos kūrimas 

Uždavinys 3.1. Tęsti ir plėtoti prevencijos, sveikatos stiprinimo programa. 

Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas 

Įgyvendinamos prevencinės programos, 

skaičius per metus 

3 4 

Įgyvendintos konfliktų prevencinė programa „Taiki mokykla“, ugdymo 

programa „Gyvenimo įgūdžiai“, emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių 

gebėjimų ugdymo programa „Įveikime kartu“ ir PUG skirta socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programa „Zipio draugai“ 

Prevenciniai renginiai su socialiniais 

partneriais, skaičius per metus 

5 6 

Klasių valandėlės su Rietavo policijos komisariato pareigūnais 4 skirtingomis 

temomis. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro programa dėl ankstyvosios 

intervencijos. Dalyvavimas socialinėje pilietinėje akcijoje „Pranešk, kol nevėlu“ 

Prevenciniai projektai, skaičius per metus 5 3 

7 dienų vasaros ir poilsio stovykla skautams „Toks mūsų gyvenimas“, 4 dienų 

stovykla Palangoje „Sportas visiems“, 3 dienų sportinė kūrybinė stovykla 

„Džiaugsmo gimnastika“ 

Sveikatos stiprinimo 

programos 

įgyvendinimas 

Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle „Sveika mokykla“ 

1 1 

Dalyvauta birželio pabaigoje mokymuose, įsijungta į mokyklų tinklo „Sveika 

mokykla“ veiklas 

Sveikatinimo renginiai, skaičius per metus 10 14 

Klasių valandėlės „Arbata mus suartina, šildo ir gydo“, sporto šventės, 

tarpklasinės tinklinio varžybos, konkursas „Išmok teikti pirmąją pagalbą“, 

pasaulinė Nerūkymo diena, savaitės akcija „Mano draugas dviratis“, dviračių 

vairuotojų kelių eismo egzaminas, AIDS dienos paminėjimas nuotoliniu būdu. 

rankų plovimo įgūdžių ugdymas, judriosios pertraukos lauke, penktadieninė 

ZUMBA sausio-vasario mėn., rudens bėgimas „Leku aplink prūda“, spartusis 

ėjimas, akcija-konkursas „Išvaikščiok Rietavą“ 
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Sveikos mitybos užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus 

5 4 

Gimnazijos valgyklos meniu atnaujinimas, pridėtinio cukraus turinčių 

užkandžių pakeitimas sveikais gaminiais, projekto „Vaisių ir daržovių bei pieno 

ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“ įgyvendinimas. 

Maitinimo švediško stalo principu įgyvendinti nepavyko dėl vyriausybės 

reikalavimų pandemijos metu 

Uždavinys 3.2. Gimnazijos infrastruktūros gerinimas 

Bendruomenės 

saugos užtikrinimas 

Higienos normų užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus 

7 9 

Atnaujinta senosios mokyklos antro aukšto koridorius, dvi laiptinės, 49 

kabinetas, tunelis iš naujosios į senąją mokyklą. Renovuota šalto vandens 

vamzdynas senojoje mokykloje, dalis kanalizacijos trasų. Pakeista garažo stogo 

dangos keitimas, nugriautas garažo priestatas. Langų užtamsinimui klasėse 

įrengta 15 roletų. Pakeisti 3 langų stiklo paketai. Užtikrintas aprūpinimas 

higienos priemonėmis 

Saugos sistemų užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus 

5 8 

Sukurtas ir įgyvendinamas priemonių planas Covid-19 sąlygomis: aprūpinimas 

saugos priemonėmis (skydeliai, dezinfekcijos priemonės, kaukės, skystas 

muilas), srautų valdymas (8 įėjimai į gimnaziją, zonų suskirstymas klasėms 

lauke ir viduje), rūbinių įrengimas kabinetuose, maitinimo organizavimas, 

informacijos teikimas viešojoje erdvėje. Dalinis priešgaisrinių sistemų 

atnaujinimas. Medicininių priemonių pirmajai pagalbai teikti atnaujinimas 

kabinetuose. Papildomas vidaus kamerų įrengimas. 

Edukacinių erdvių 

gimnazijoje 

įrengimas 

Gamtos mokslų laboratorijų įveiklinimas 2 2 

Sausio-vasario, rugsėjo- spalio mėn. įveiklintos laboratorijos, kitu laiku – 

nuotolinis mokymas(is) dėl pandemijos 

Žaliosios klasės įrengimas ir įveiklinimas, 

veikiančių objektų skaičius 

1 1 

Įrengta lauko klasė - palapinė su baldais 

Edukacinių zonų įrengimas gimnazijos 

teritorijoje, naujai sukurtų objektų skaičius per 

metus 

2 4 

Įrengti kabinetai PUG grupei ir pailgintos dienos grupei, įrengta lauko žaidimų 
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zona, erdvės įrengimas skautams „Skautų būklas“ 

Dokumentų 

skaitmeninimas 

Elektroninių dokumentų saugyklos sukūrimas 

ir eksploatavimas, veikianti sistema 

1 1 

Sukurta dokumentų saugykla Google diske. Sistema veikia, bendruomenė ja 

naudojasi 

 

3. MOKYMO(SI) REZULTATŲ APŽVALGA 

 

2020 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 50 mokinių. Didžioji dauguma pagrindinio 

ugdymo programą baigusių mokinių, t. y. 41, toliau liko mokytis Gimnazijoje. 

4 lentelė. Pagrindinio ugdymo programą baigusių mokinių tolesnė veikla 2018-2020 metais 

Mokyklos/kita veikla 
2018 metai,  

% 

2019 metai,  

% 

2020 metai, 

% 

Profesinės mokyklos 25 31 12 

Dirba arba nedirba, nesimoko - 2 6 

Tęsia mokslą Gimnazijoje (RLIG) 70 67 82 

Išvyko į užsienį mokytis 2,5 - - 

Tęsia mokslą kitose gimnazijose 2,5 - - 

Iš viso 10 klasių baigusių mokinių 40 mokinių 54 mokiniai 50 mokinių 

  

2020 metais Gimnaziją baigė 29 abiturientai. 

5 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2020 metais 

Egzaminas 

Vidutinė balų reikšmė 2020 metai 

2018 2019 2020 

Laikiusieji 

abiturientai 
Egzamino rezultatai 

skaičiu

s 

% nuo 

visų 

abituri

entų 

neišlaikė 
16-35 

balai 

36-85 

balai 

86-100 

balų 

Anglų kalba 56,5 65,0 61,3 26 90 0 5 (19%) 15 (58%) 6 (23%) 

Lietuvių kalba 44,5 41,8 30,2 28 97 6 (21%) 12 (41%) 11 (38%) 0 

Matematika 30,2 43,5 22,7 25 86 12 (48%) 6 (24%) 5 (20%) 2 (8%) 

Istorija 41,4 50,5 47,6 9 31 0 3 (33%) 6 (67%) 0 

Biologija 42,8 37,3 50,3 12 41 0 4(33%) 7 (58%) 1 (8%) 

Chemija - - -  - - - - - - 
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Fizika 31,4 80,7 50,0 5 17 0 2 (40%) 3 (60%) 0 

Geografija 37,8 41,3 40,4 5 17 0 3 (60%) 2 (40%) 0 

Informacinės 

technologijos 

93,0 95,0 69,0 2 7 0 0 1 (50%) 1 (50%) 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai: mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 

pagrindinėje sesijoje laikė 1 mokinys, kurio egzamino įvertinimas 6 balai. Pakartotinėje sesijoje 

lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą laikė 6 mokiniai. Jų įvertinimų vidurkis – 4,3 

balo.  

6 lentelė. Abiturientų tolesnė veikla baigimo metais (2018-2020 metai) 

Mokymo įstaigos/kita veikla 2018 metai 

% 

2019 metai 

% 

2020 metai 

% 

Universitetai: 20 36 31 

iš jų Lietuvoje 20 36 31 

 užsienyje - - - 

Kolegijos 44 40 28 

Profesinės mokyklos 12 7 14 

Dirba: 18 11 7 

iš jų Lietuvoje 12 11 - 

 užsienyje 6 - 7 

Savanoriauja, tarnauja 

kariuomenėje  

- 7 20 

Nėra žinių 4 - - 

Abiturientų skaičius 48 45 29 

 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo savivaldybės, regiono, šalies olimpiadose, konkursuose, 

varžybose ir kituose renginiuose bei pasiekė įvairių rezultatų: 

 Gimnazijos mokiniai dalyvavo savivaldybės lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, rusų 

kalbos, matematikos, informatikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos olimpiadose, 

raštingiausio mokinio konkurse. 23 mokiniai užėmė I vietas, 32 mokiniai - II vietas, 28 

mokiniai  -  III vietas. 

  Gimnazijos mokiniai dalyvavo savivaldybės meninio skaitymo konkurse, pirmas vietas laimėjo 

5-8 kl. grupėje ir I-IV kl. grupėje. Dėl pandemijos regioninis Meninio skaitymo konkurso turas 

neįvyko. 

 Dalyvauta įvairiose respublikinėse olimpiadose (Olympis, Pangea, KINGS): matematikos 

olimpiados du finalininkai (surinkta 71 proc.ir 26 proc. taškų), anglų kalbos 9 finalininkai (1 

surinko 100, trys - virš 90 proc., 3 - virš 80 proc., 1- 76 proc., 1 – 50 proc. taškų), lietuvių 

kalbos 3 finalininkai (83 proc. – 55 proc. taškų). 

 S. Riaubos projekte-konkurse mokinė pelnė apdovanojimą už originaliausius darbus, atliktus 

plastilino reljefine technika, 1 mokinys gavo Padėką už dalyvavimą. 

 Dalyvauta Lietuvos vaikų ir moksleivių „Dainų dainelės“ konkurse: PUG mišrus vokalinis 

ansamblis, merginų kvartetas, merginų vokalinis ansamblis, 4 solistai. Į zoninį konkursą pateko 

viena solistė ir merginų vokalinis ansamblis. 
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 Savivaldybės mokinių tinklinio varžybose vaikinų komanda užėmė I vietą, merginų - II vietą. 

Zoninėse estafečių varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ užimta III vieta. 

 

Ataskaitą parengė  

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė 

 

 


