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I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 
 

Gimnazijos direktorius – Alvydas Januškevičius 

Gimnazijos tarybos pirmininkas – Jurgita Kazinevičienė 

Pagrindinė gimnazijos veiklos rūšis – vidurinis ugdymas 

Kitos  gimnazijos veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas 

 

Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto veiklos 

rezultatais susijusi informacija. 

Pasiruošimas gimnazijos 100 metų jubiliejaus renginiui 2018 m. rugsėjo 29 d. 

Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimas. 

 

 



Informacija apie gimnazijos direktoriaus veiklą:  

 

Informacija apie gimnazijos 

direktorių ir jo veiklą 

 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 27 

Vadovavimo gimnazijai pradžia (metai) 1992 

Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai                                  2007 m. gruodžio 22 d. patvirtinta antroji vadybos 

kategorija. Suteikta (palikta galiojanti) antroji 

kvalifikacinė kategorija (Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. 

įsakymas Nr. O1-1552) 

2018 metais sutelktos komandos (darbo grupės) įstaigos 

strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir) 

kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti 

2018 mokslo metais sutelktos darbo grupės (komandos): 

Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VO-171 

sudaryta 2019 metų Veiklos plano parengimo komanda; 

Direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VO-42 

sudaryta mokytojų kvalifikacijos programos 2018–2020 

metams parengimo komanda; 

Direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. VO-54 

sudaryta mokinių priėmimo ir paskirstymo į I gimnazijos 

klases tvarkos aprašo parengimo komanda; 

Direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VO-35 

sudaryta pasirengimo rajoniniam savivaldos renginiui 

„Būk aktyvus“ komanda. 

2018 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo  bei 

lygių galimybių įstaigoje užtikrinimu 

1. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VO-129 

patvirtinti gimnazistų individualūs mokymosi planai, 

tvarkaraščiai. 

2. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VO-128 

patvirtintas Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo 

reglamentas, jos narių darbo funkcijų ir atsakomybių 

pasiskirstymas. 

3. Paruoštos darbuotojų pareiginės instrukcijos, parengti 

reikalingi darbo saugos dokumentai ir patvirtinti  

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VO-135. 

4. Dėl darbo sutarčių pakeitimo visi mokytojai 

supažindinti pasirašytinai.  



2018 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų administravimu 

bei valdymu 

1. Tobulinu savo kompetenciją įstaigos materialinio turto,  

lėšų administravimo ir  valdymo, viešųjų pirkimų 

organizavimo klausimais. Organizuoju gimnazijos turto 

inventorizaciją (gimnazijos direktoriaus 2018 m. spalio 24 

d. įsakymas Nr. F-8 ,,Dėl inventorizacijos komisijos 

tvirtinimo ir inventorizacijos atlikimo”). 

2. Padedu rengti gimnazijos biudžeto programas, sąmatas 

ir prižiūriu jų įgyvendinimą.  

3. Mokytojų ir Gimnazijos tarybose organizuoju 

pasitarimus dėl tikslingo gimnazijos lėšų panaudojimo (po 

sąmatų patvirtinimo).  

4. Vykdau reguliarią turto įsigijimo ir lėšų bei turto 

naudojimo kontrolę. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2018 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų įgyvendinimas 

Dalyvaudamas įvairiuose seminaruose, sistemingai 

tobulinau kvalifikaciją (iš viso 48 val.). 

Dalyvavau šiuose seminaruose: 

Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam 

duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/ 679: teisiniai 

aspektai, 2018 m. balandžio 17 d. 

Ugdymo turinio planavimas, 2018 m. gegužės 9 d. 

Pedagogo metinės veiklos vertinimo pokalbis: vadybinis 

aspektas, 2018 m. gegužės 18 d. 

Mokyklos strategija – įstaigos išskirtinumo pagrindas, 

2019 m. sausio 16 d. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 

2019 metais 

Tobulinsiu šias kompetencijas: švietimo politikos, 

strategijos kūrimo, įstaigos tobulinimo ir pokyčių valdymo 

klausimais. 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai ir 

socialinė aplinka (pagal 

rugsėjo 1 d. statistiką) 

 

Rodiklis: 2017 2018 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius 55  (81,88) 50  (50,14) 

Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius 22 (26,25) 22  (26,25) 

Mokinių skaičius 555 550 



Suaugusiųjų skaičius 3 6 

Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius 558 556 

Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių  173 

( 31,2 proc. ) 

163 

( 29,4 proc.) 

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo 

visų mokinių  

69 

( 12,4 proc.) 

88 

( 15,8 proc.) 

 
 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Pateikiami įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausi rezultatai ir rodikliai (pateikiama informacija apie 

veiklos tikslų įgyvendinimą pagal nusistatytus kiekybinius ir kokybinius įgyvendinimo kriterijus). 

Gimnazijos veiklos 

planavimas, 

įgyvendinimas ir 

tobulinimas 

Gimnazijos strateginis planas Gimnazijos 2017–2020 metų strateginis planas parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2017 m. 

birželio 29 d. įsakymu Nr. VO-125.  

Jurbarko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. ŠS6-203 

pritarta Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2017–2020 metų strateginiam planui.  

Gimnazijos metinis veiklos 

planas 

2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VO-23 parengtas ir patvirtintas Jurbarko Antano Giedraičio 

Giedriaus gimnazijos metinis veiklos planas 2018 metams.  

2018 m. gimnazijos 

pagrindiniai veiklos tikslai  

Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas. 

Saugios ir motyvuojančios ugdymo (-si) aplinkos kūrimas. 

Gimnazijos 2018 metų veiklos tikslams pritarta 2018 m. sausio 31 d. mokytojų tarybos posėdyje, 

protokolo Nr. SO2-1. 

2018 metų gimnazijos 

pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas 

Visus metus ypatingas  dėmesys  skirtas  mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Siekiant pagerinti 

ugdymosi kokybę buvo tobulintas ugdymo turinio planavimas: atnaujinta (suvienodinta) 

ilgalaikių planų rengimo metodika, peržiūrėta ir padidinta vidurinio ugdymo programos 

pasirenkamųjų dalykų pasiūla, gimnazijos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi – dalyvavo kolegų 

atvirų veiklų (pamokų, renginių, užsiėmimų) stebėjime ir aptarime. Įsigytos ugdymo (-si) 

priemonės interaktyvios lentos. Modernizuota ugdymo (-si) aplinka paskatino aktyvių mokymo 

metodų taikymą ugdymo procese. 

Mokinių iniciatyvos saugios mokyklos aspektu: organizuota Tolerancijos diena, Gerumo akcija, 

kiti netradiciniai renginiai. 

 



2017 -2018 mokslo metų 

(arba 2018 metų) gimnazijos 

pagrindiniai veiklos tikslai ir 

jų įgyvendinimo (veiklos 

tobulinimo) perspektyvos 

Sudarant 2018 metų veiklos programą atsižvelgta į prioritetines 2017–2020 metų strateginio 

plano sritis: 

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas. 

2. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (-si) aplinkos kūrimas. 

2017–2018 mokslo metais Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimui atnaujintas ir 

sėkmingai įgyvendinamas mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. UO1-94; 

Gimnazijos bendruomenė nuolat telkiama ugdymosi kokybei gerinti, veiksnių pavyzdžiai 

išanalizuoti ir aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, įvykusiame 2018 m. birželio 14 d. protokolo 

Nr. SO2-3. 

2017–2018 mokslo metais daug dėmesio skirta mokinių tarpusavio santykių gerinimui, 

emocinių problemų nagrinėjimui, drausmei bei lankomumui. Šie klausimai aptarti VGK 

posėdžiuose ir užfiksuoti protokoluose (VGK posėdžių protokolų segtuvas, indeksas 7.3). 

Nuolat atnaujinamos gimnazijos edukacinės aplinkos, įsigyjant modernias mokymo priemones.  

Formalusis ir 

neformalusis 

švietimas bei 

projektinė veikla  

2017–2018 mokslo metų 

ugdymo plano suderinimas ir 

patvirtinimas 

Gimnazijos ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams. 2017–2019 metų ugdymo 

planui pritarta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus  vedėjo 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ŠS6-228. Ugdymo planas patvirtintas 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. VO-127. 

2017–2018 mokslo metų 

bendrojo ugdymo planų 

įgyvendinimas, problemos, 

sėkmės ir pokyčiai 

(palyginimas su 2016–2017 

mokslo metais)  

2017–2018m. m. ugdymo planas įgyvendintas sėkmingai. Pagal pagrindinio ugdymo programos 

ugdymo planą 2017–2018 m. m. visi mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. Gimnazijoje ypač 

kreipiamas dėmesys į lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimus. Išanalizavus 

2017–2018 m. m. PUPP rezultatus, 2018–2019 m. m. pridėta po vieną savaitinę lietuvių kalbos 

ir literatūros pamoką I ir II klasių mokiniams, mokytis diferencijuotai mažesnėse grupėse (klasės 

dalijamos pusiau). Ia, Ib, Ic ir Id klasėse diferencijuotai mažesnėse grupėse mokoma ir 

matematikos, Ie ir visoms II gimnazijos klasėms skirta po 1 papildomą matematikos pamoką. 

Vidurinio ugdymo programoje siekiama ugdymo (si) kokybės, todėl mokiniams buvo skirtos 

grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos. Remiantis 2017–2018 m. m. brandos egzaminų 

analize, IV klasių mokiniams skirta 1 papildoma lietuvių kalbos ir literatūros pamoka. 

Atsižvelgiant į III–IV klasių mokinių mokymosi pasiekimus bei mokinių individualius 

poreikius, skirti vokiečių ir anglų kalbų, matematikos, istorijos, biologijos, programavimo bei 

fizikos A kurso programų moduliai.  

Atsižvelgiant į 2018–2019 m. m. ŠMM prioritetus, gimnazija aktyviai dalyvauja pokyčio 

projekte „Lyderių laikas 3“. Keliamas tikslas padidinti pamokų skaičių neįprastose edukacinėse 



erdvėse, vedamos patyriminės, integruotos dalykų pamokos Dvaro parke, Jurbarko krašto 

muziejuje, Vinco Grybo muziejuje, Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Į technologijų pamokas 

kviečiami įvairių profesijų atstovai, savo sėkmės istorijomis pasidalinti atvyksta buvę mokiniai 

ir kt. Mokiniams organizuojamos edukacinės-mokomosios  išvykos į Viešvilės rezervatą,  

Panemunių regioninį parką, KTU ir VGTU laboratorijas bei kt. 

2018 m. pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo ir 

brandos egzaminų rezultatai 

bei palyginimas su 

savivaldybės ir šalies 

rezultatais (vidurkiais)  

2018 metų PUPP rezultatai: 

Eil. Nr. Dalykas Laikė Įvertinimų  

vidurkis 

gimnazijoje 

Įvertinimų 

vidurkis  

rajone 

Įvertinimų vidurkis 

Lietuvoje 

1. Lietuvių k. ir  

literatūra 

101 7,24 6,24 6,26 

2. Matematika 101 5,43  4,06 4,74 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi II klasių gimnazistai. 

 2018 metų brandos egzaminų rezultatai.     
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Lietuvių k. ir 

lit. 

136 9 

 

93,38 91,35 56,22 55,04 2 27 83 15 

Anglų k. 152 0 100 99,33 68,19 67,57 10 20 82 40 

Biologija 43 0 100 98,74 70,16 67,27 1 5 23 14 

Fizika 15 2 86,67 97,81 28,15 33,14 0 9 4 0 

Chemija 3 0 100 98,48 75,00 55,89 0 0 2 1 

Matematika 130 17 86,92 87,22 39,54 37,72 1 65 37 10 

Istorija 59 2 96,61 95,27 38,04 34,89 0 36 21 0 

Informacinės 

technologijos 

22 0 100 93,46 71,45 70,00 9 4 6 3 

Geografija 40 0 100 96,23 37,78 36,62 0 23 17 0 



2018 metais Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją baigė 161 gimnazistas. Brandos atestatai 

įteikti 155 gimnazistams, 2 abiturientams įteikti brandos atestatai su pagyrimu. 2018 metų 

brandos egzaminų rezultatai aptarti 2018 m. rugpjūčio 31 d. mokytojų tarybos posėdyje. 

Rezultatai išsamiai aptarti dalykų metodinėse grupėse. 

Gimnazijos dalyvavimas 

tyrimuose, projektuose ir 

programose, gautų 

įvertinimų analizė bei 

rezultatų gerinimo darbai   

Tęsiama projekto ,,Mokykla – ateities partneriai“ veikla. Dėl to gimnazistai turi galimybę laikyti 

vokiečių kalbos diplomo egzaminus bei įgyti DSDII ir DSDI laipsnio diplomą.  

Dalyvauta respublikinio projekto „Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-

01-0022 veikloje. Šio projekto tikslas paskatinti jaunimą aktyviau įsijungti į viešojo valdymo 

procesus ir visuomenės gyvenimą. 

Įvykdyta SMK vykdomo projekto „Aktyvus pilietiškumas: tavo balsas svarbus“ Nr. 10.1.2-

ESFA-K-917-01-0028 seminaro ,,Efektyviausi pilietinės galios būdai“ veikla. 

Gimnazija įgyvendina pasaulyje gerai žinomą jaunimo asmeninio tobulėjimo programą – DofE 

(The duke of edinburgh's international award). Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje 

jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus. 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija yra labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ 

įgyvendinamo projekto „Piliečiai kartu“ partnerė. 

Dalyvauta PISA (angl. Programme for International Student Assessment)  tarptautiniame 

penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrime, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacija. Šis tyrimas aptartas 2018 m. sausio 31 d. vykusiame Mokytojų tarybos 

posėdyje, protokolo Nr. SO2-1. 

Atliktas Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tyrimas, kurio išvados aptartos 

Mokytojų tarybos posėdyje. Kad būtų pasiekta geresnių rezultatų, numatyta aktyvinti tėvų 

bendradarbiavimo iniciatyvą su gimnazija,  kartu su dalykų mokytojais organizuoti tėvų 

susirinkimus. 

Mokinių (ugdytinių) 

mokymo (si) ir ugdymo (si) 

pasiekimų pažangos 

stebėsena 

2018–2019 m. m. gimnazijoje toliau tobulinama pažangos ir vertinimo sistema, grindžiama 

mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimu.  

2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. UO1-65 patvirtintas atnaujintas Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas. 

2018 m. lapkričio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. UO1-94 patvirtintas atnaujintas Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

tvarkos aprašas.  

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje mokinių individualios pažangos stebėseną 

nuolat vykdo dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, administracija. 



Mokytojai individualios mokinio pažangos stebėjimo būdus, formas, pasiekimus ir jų fiksavimą 

aptaria dalykų metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos posėdžiuose.  

Individualią pažangą stebėti skatinami ir patys mokiniai. Klasės vadovai padeda kiekvienam 

auklėtiniui įsivertinti savo galias, numatyti ugdymosi tikslus ir sudaryti individualios pažangos 

planą. 

Klasės vadovai bendradarbiauja su mokinių tėvais, jei reikia kreipiasi į švietimo pagalbos 

specialistus, VGK. 

2017–2018 mokslo metų 

neformaliojo švietimo 

organizavimas 

Neformalus vaikų švietimas gimnazijoje  – tai neformaliojo vaikų švietimo veikla, skiriama 

meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, 

profesinėms kompetencijoms ugdyti. 2017–2018 mokslo metais gimnazijoje buvo vykdoma 16 

neformaliojo ugdymo švietimo krypčių. Neformaliojo švietimo veiklas lankė 39,22 proc. 

mokinių.  

Patyčių ir smurto 

prevencija 

gimnazijoje  2018 

metais 

Patyčių ir smurto prevencija gimnazijoje rūpinasi ir veiklą koordinuoja Vaiko gerovės komisija (toliau VGK), sudaryta 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VO-128. 

2018 m. rugsėjo 21d. direktoriaus įsakymu Nr.VO-139 patvirtinta VGK veiklos programa.  

Nuo 2018 m. visi gimnazijos mokiniai dalyvauja socialinio ir emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST „Raktas į sėkmę“. 

Užsiėmimai vyksta klasių valandėlių metu, kur ugdoma mokinių savimonė, savitvarda, socialinė atsakomybė, bendravimas ir 

kt. 

Gimnazistai kasmet aktyviai dalyvauja Respublikinėse akcijose: „Veiksmo savaitėje be patyčių“, „Gegužė – mėnuo be smurto“, 

pamini Tolerancijos dieną, noriai įsitraukia į savanorystės veiklas, dalyvauja prevencinėje programoje „Sniego gniūžtė“. 

Korupcijos 

prevencija 

gimnazijoje 2018 

metais 

Įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2018 sausio 15 d. įsakymu Nr. VO-4. 

Pagrindinis Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti jos pasireiškimo tikimybę Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje. 

Gimnazijos  veiklos 

įsivertinimas ir 

vertinimas 

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas ir gautų 

duomenų naudojimas veiklai 

tobulinti  

Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritys, atlikimo metodika pasirenkama kartu su Gimnazijos 

taryba (2018 m. rugsėjo 5 d. protokolas Nr. SO1-2), suformuota Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketa, atlikta apklausa bendruomenėje. Anketos rezultatai aptarti 2018 

m. birželio 14 d.  Mokytojų tarybos posėdyje Nr. SO2-3, parengtos rekomendacijos, kaip siekti 

aukštesnių rezultatų.  

Išorinis gimnazijos 

vertinimas ir gautų duomenų 

naudojimas veiklai tobulinti 

2012 metais atliktas išorinis vertinimas. Vertinimo išvados taikomos rengiant gimnazijos 

strateginį ir metinį veiklos planus. 

Bendruomeniškumas 

ir bendradarbiavimas 
Gimnazijos partneriai Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Sudarytos 

sąlygos mokiniams atlikti laboratorinius darbus VGTU fizikos, chemijos laboratorijose bei 



inžinerinės ir informacinių sistemų katedrų auditorijose. Gimnazijoje 2018 m. rugsėjo 1 d. 

įsteigta VGTU klasė.  

Vykdomos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais: Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatu; Jurbarko rajono kūno 

kultūros ir sporto centru; Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru; Jurbarko 

Antano Sodeikos meno mokykla; Jurbarko švietimo centru; Jurbarko PPT. Palaikome glaudžius 

ryšius su Austrijos Mitersill gimnazija, KTU, VDU, Šakių  „Žiburio“, Tauragės „Versmės“, 

Raseinių Prezidento Jono Žemaičio, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijomis bei kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis. 

Bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais formos 

Organizuojami bendri informaciniai tėvų (globėjų) ir mokytojų susirinkimai. 

Vyksta individualūs pokalbiai, teikiama informacija TAMO dienyne, vykdomi pokalbiai 

telefonu, organizuojami tėvų susirinkimai, tėvų dienos, paskaitos, seminarai, ekskursijos. 

Vykdomi bendri projektai, renginiai: Gimnazisto paso įteikimo šventė I klasių gimnazistams, 

abiturientų išleistuvės. Organizuojamos atvirų durų dienos, bendri renginiai su Jurbarko rajono 

kūno kultūros ir sporto centru, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Jurbarko rajono policijos komisariatu. Informacija teikiama gimnazijos internetinėje svetainėje, 

adresu www.jurbarkogimnazija.lt. Išleistas leidinys „Metų knyga–2018“, kasmet 

organizuojamas tradicinis J. ir D. Stankevičių krepšinio turnyras, kuriame dalyvauja Raseinių 

Prezidento Jono Žemaičio, Šilalės Simono Gaudėšiaus, Šakių Žiburio gimnazijų krepšinio 

komandos.  

Gimnazijos bendruomenės 

iniciatyvos 

Netradicinių pamokų, bendrų edukacinių veiklų organizavimas. 

Finansinė gimnazijos 

situacija (visos 

sumos nurodytos 

tūkst. eurų su vienu 

skaičiumi po 

kablelio) 

Mokymo 

lėšos 

(mokinio 

krepšelio 

lėšos iki 

2018 m. 

rugsėjo 1 d.) 

Rodiklis: 2017 2018 

Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su 

papildomai paskirtomis lėšomis) 

811,9 872,5 

Panaudotos mokymo lėšos ir procentas nuo visų  metams 

skirtų asignavimų 

811,9 

100 proc. 

872,5 

100 proc. 

Papildomai 2018 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą  

gimnazijai skirtos mokinio krepšelio lėšos (t.y. lėšos, 

kurios viršija 93 procentus lėšų, privalomų skirti pagal 

metodiką) 

  

2,1 

Gimnazijos  pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti) 

316,4 341,0 

http://www.jurbarkogimnazija.lt/


Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas 

nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be 

ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 

319,5 

101,0 proc. 

349,6 

102,5 proc. 

Gimnazijos  pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų 

poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

77,3 114,5 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui 

įsigyti ir remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą 

administracijos direktoriaus įsakymą) 

39,9 24,8 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 46,0 29,3 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo 

visų  metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų 

354,1 

98,5 proc. 

369,4 

98,7 proc. 

2018 m. gimnazijai patvirtintų biudžeto lėšų procentas 

lyginant su 2017 m. gautomis savivaldybės biudžeto 

lėšomis 

 105,7 proc. 

Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d.  1,7 

Įstaigos 

pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Per 2018 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto 

nuomą 

 3,5 

Per 2018 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigose 

 0,8 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2018 m.  6,2 

Finansinės 

veiklos 

tikrinimai 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) taip ne 

Tikrinimų 

metu 

nustatytos 

tobulintinos 

finansinės 

veiklos sritys 

ir atlikti 

darbai 

gerinant 

finansinę 

veiklą 

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 29 d. vidaus audito ataskaitos Nr. CVA1-7 rekomendacijomis 

2018 m. atlikti finansinę būklę gerinantys darbai. 

2018 m. buvo pakeisti arba papildyti šie dokumentai: 

1. Direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. P1-56 patvirtinti gimnazijos darbuotojų 

pareigybių aprašymai. 

2. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. F-4 patvirtinta darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistema. 

3. 2018 m. rugsėjo mėnesį su visais mokytojaus pasirašytos pakeistos darbo sutartys. 

4. Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. F-5 patvirtintas gimnazijos darbuotojų 

pareigybių sąrašas. 

5. Direktoriaus 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. F-1 paskirti konkretūs darbuotojai, atsakingi 

už finansų kontrolės vykdymą. 



6. Direktoriaus 2018 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. F-3 patikslintas gimnazijos planuojamų vykdyti 

paslaugų ir darbų pirkimo 2018 metais planas.    

Gimnazijos 

problemos ir jų 

sprendimas 

2017 m. gimnazijos veiklos 

ataskaitoje nurodytų 

problemų (iš) sprendimas  

Pakeistos susidėvėjusios 2-o aukšto kabinetų durys. Atlikti darbai prie sporto  salės:  betono 

grindinio rekonstrukcija, salės vidaus dažymas, persirengimo kambarių remontas, dušo 

kambariuose įrengtos pertvaros, perklotos plytelės. 

Esamos gimnazijos 

problemos ir jų sprendimas 

Būtina gimnazijos vidaus ir išorės renovacija. Pamokos vyksta ne tik pagrindiniame gimnazijos 

pastate, bet ir bendrabučio pastate. Mokiniai pertraukų metu vaikšto iš vieno pastato į kitą   

(bendrabutis, valgykla, sporto salė). Būtinas kiemo sutvarkymas, nes plytelės  susidėvėjusios, 

todėl galimos traumos.  Gimnazija buvo įtraukta į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos  

investicinių projektų 2014–2020 m. programą „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir 

aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“. Projekto vertė 

567267,95 €;  

2017 metais finansavimas negautas. 

Gimnazijos pastate būtinas liftas, yra numatyta lifto vieta, galimybė įrengti įgyvendinant 

projektą ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“. Rengiamas techninis projektas.  

Numatomi darbai: cokolio, pastogės perdangos ir sienų šiltinimas, apšvietimo modernizavimas, 

šilumos sistemos atnaujinimas, vidaus patalpų sienų dalių griovimo ir remonto darbai, rengiant 

elektros instaliaciją ir šildymo atnaujinimą. Lifto įrengimas. 

Galimos (tikėtinos) 

gimnazijos problemos ir jų 

sprendimas 

Bendrabučio patalpų panaudojimas, bendrabučio vidaus remontas, gimnazijos energetinio ūkio 

modernizavimas. Kapitalinis gimnazijos 2-o ir 3-io aukšto remontas, susidėvėjusios elektros 

instaliacijos pakeitimas, apšvietimo sutvarkymas, visų 3-io aukšto kabinetų susidėvėjusių durų 

pakeitimas. 

2018 metų ataskaitos 

aptarimas įstaigos 

savivaldos 

institucijose 

Ataskaita aptarta 2019 m.  vasario 4 d. gimnazijos Tarybos posėdyje. 

Gimnazijos bendruomenei ataskaita pristatyta 2019 m. vasario 5 d. 

Papildoma 

informacija apie 

gimnaziją 

Informacijos apie gimnazijos 

veiklą sklaida 

Gimnazijos internetiniame puslapyje www.jurbarkogimnazija.lt  bei rajoninėje ir respublikinėje 

spaudoje. Išleista gimnazijos „Metų knyga  – 2018”, leidžiamas  gimnazijos laikraštis 

„Spindulys”. 

Kita informacija _ 

 

http://www.jurbarkogimnazija.lt/


 

Gimnazijos direktorius                                                                                                                                          Alvydas Januškevičius                                                                                                                                     
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