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TAURAGĖS R. ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

1. Mokyklos pristatymas 

 

1.1. Kontaktinė informacija  

 

Tauragės r. Žygaičių gimnazija (toliau – Gimnazija) yra Tauragės rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, kodas 190469660. Adresas: Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., LT 

73282. Telefonas (8 446) 44 844, el.p.zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt. Gimnazijos puslapis internete 

www.zygaiciai.taurage.lm.lt 

 

1.2. Mokyklos kontekstas  

Gimnazija įsikūrusi Tauragės rajono šiaurinėje dalyje, Žygaičių miestelyje. Prie gimnazijos 

prijungti Aukštupių pradinio ugdymo ir Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriai.  

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programas. 2006 metais buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykla tapo gimnazija. 

Čia mokosi 276 mokiniai, iš 24 Žygaičių seniūnijos kaimų. Gimnazijoje veikia ikimokyklinio 

ugdymo grupė (19 vaikų). Daugumos Gimnaziją lankančių mokinių šeimų gyvena iš socialinių 

pašalpų, minimalaus atlyginimo ar mažų ūkių pajamų. Apie 6 proc. mokinių tėvų yra išvykę ir dirba 

užsienyje.  

Gimnazija turi tris mokyklinius autobusus, jais mokiniai pavežami į mokyklą.  

Gimnazija bendradarbiauja su Švedijos Kristianstado švedų – lietuvių bendruomene, kuri 

teikia mokyklai tikslinę finansinę paramą. Lėšos naudojamos organizuojant vaikų vasaros poilsį. 

Gimnazijos bendruomenė rašo projektus ir gauna lėšų sveikatos apsaugos ugdymo 

programai, vaikų vasaros poilsio, aplinkos apsaugos ugdymo programai, ekologinei veiklai, vaikų 

socializacijos programai, sporto ir sveikatingumo programoms vykdyti. 

 

1.3. Mokyklos vadovas 
 

 Direktorė Daiva Gabietaitė, Vilniaus pedagoginiame universitete įgyta istorijos ir 

politologijos mokytojo kvalifikacija ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute 

edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, suteikta antra vadybos kvalifikacinė kategorija, 

vyresniojo istorijos mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

mailto:zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt
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1.4. Mokinių skaičius 

  2015 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijoje mokėsi 290 mokiniai.  

  

Žygaičių 

gimnazija 

Aukštupių 

pradinio 

ugdymo 

skyrius 

Sartininkų 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrius 

Iš viso: 

Ikimokyklinio ugdymo grupė 14 - - 14 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 17 - 14 31 

1-4  kl. 46 8 17 71 

5-8 kl. 68 - 15 83 

1-4G kl. 91 - - 91 

Iš viso Gimnazijoje 
(su ikimokyklinio ugdymo grupės 

vaikais) 

   290 

 

Gimnazijoje mokosi 29 specialiųjų poreikių mokiniai. Jiems teikiama psichologo asistento 

pagalba. Trys mokiniai yra mokomi namuose.  

 

1.5. Personalas 

Gimnazijoje ir jos skyriuose 2015 metų pradžioje dirbo 78 darbuotojai, o pabaigoje 75 

darbuotojai. Gimnazijai vadovauja direktorė ir 3 pavaduotojos (2,75 etato).  

  2015-01-01 2015-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius  78 75 

2. Techninis personalas 25 25 

2.1. Iš jų: antraeilėse pareigose  3 2 

3. Pedagoginių darbuotojų skaičius  53 50 

 Iš jų:    

3.1. Pagrindinėse pareigose  47 44 

3.2. Antraeilėse pareigose  6 6 

4. Atestuotų pedagogų skaičius  53 50 

 Iš jų:   

4.1. Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 
23 28 

4.2. Turinčių metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 
20 16 

4.3. Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 9 5 

4.4. Neatestuotų mokytojų skaičius 1 1 
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1.6. Naudojamos patalpos  

Gimnazija įsikūrusi trijų aukštų renovuotame pastate, prie kurio prijungti dviejų ir vieno 

aukštų priestatai. Patalpų bendras plotas – 5087,27 m
2
. Bendrasis šildomų patalpų plotas – 5006,27 

m
2
. Gimnazijos Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriaus bendras plotas – 938,51m

2
. Aukštupių 

pradinio ugdymo skyrius naudojasi 96,02 m
2
 ploto patalpomis. Visos patalpos atitinka higienos 

reikalavimus. Gimnazijai ir jos skyriams išduoti higienos pasai.  

 

1.7. Asignavimų naudojimas 2015 m. 

2015 m. buvo gauta 724 223,93 Eur asignavimų ir šios lėšos buvo panaudotos pagal 

tikslinę paskirtį. 

Mokinio krepšelio reikmės Asignavimų planas 2015 m. (Eur)  

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  508 383 

Vadovėliai ir mokymo priemonės 5 091 

Kvalifikacijos tobulinimas 841 

Kitos prekės ir paslaugos 2 953 

Iš viso 517 268 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos ir jų naudojimas 

Asignavimų paskirtis  Asignavimų planas (Eur) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  129 868,93 

Prekių ir paslaugų naudojimas 77 087 

Iš viso 206 955,93 

 

Kitos lėšos 

Šaltiniai Gautos ir panaudotos lėšos (Eur)  

Gyventojų pajamų mokestis (2 proc.)  517,15 

Projektinis savivaldybės finansavimas 2 891 

Lietuvos darbo birža 2 075,52 

Iš viso 5 483,67 

 

1.8. Gimnazijos skolos, išankstiniai apmokėjimai 

Gimnazijos skolos tiekėjams 2015 m. gruodžio 31 d. 

Pavadinimas Suma (Eur) 

UAB ,,Tauragės vandenys“ 154,59 

UAB ,,Žygtaura“ 885,96 

AB TEO LT 208,43 
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AB ,,Lesto“ 409,62 

UAB ,,Energijos tiekimas“ 263,22 

AB Lietuvos paštas 20,30 

Mobiliojo ryšio paslaugos 8,52 

UAB ,,Mepus“ 325,71 

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas 288,70 

Valstybinio socialinio draudimo fondas  1 335,59 

Iš viso: 3 900,64 

  

Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2015 m. gruodžio 31 d. 

Tiekėjas Suma (Eur) 

UAB "Komparsa“ už procesorius 9 300,01 

UAB RDTS už kėdes valgyklai 740,00 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras 0,44 

Valstybinė mokesčių inspekcija 16,09 

Iš viso: 10 056,54 

 

Pirkėjų skolos Gimnazijai 2015 m. gruodžio 31 d. 

Pirkėjas Suma (Eur) 

Tėvų įnašai už ikimokyklinio ugdymo grupės 

lankymą 476,81 

UAB „Mepus“ už komunalines paslaugas 451,15 

Iš viso: 927,96 

 

1.9. Gimnazijos savivalda 

Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba.  

Aukščiausioji savivaldos institucija – Gimnazijos taryba, kurią sudaro mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bei vietos bendruomenių atstovai. Gimnazijos tarybos veikloje vyrauja išplėstiniai 

posėdžiai, dalyvaujant bendruomenės atstovams, tėvų komiteto nariams, gimnazijos administracijai. 

2015 metais Gimnazijos taryboje buvo pritarta Gimnazijos 2015-2020 metų strateginės veiklos 

planui, 2014 metų gimnazijos biudžeto įvykdymui, 2015-2016 mokslo metų klasių komplektavimui.  

Gimnazijos Mokinių taryba svarsto jiems aktualius klausimus, pateikia pasiūlymus 

gimnazijos administracijai, mokytojams. Mokinių tarybos iniciatyva gimnazijoje organizuojami 

uždari šokių vakarai. Mokiniai tariasi dėl judriųjų pertraukų ir renginių organizavimo. Mokinių 

tarybos nariai pertraukų metu inicijuoja per gimnazijos radijo tašką sveikinimus ir pranešimus. 

Mokinių aktyvui įsimintiniausias įvykis buvo susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministre Audrone Pitrėniene. 
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2. Gimnazijos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją 

 Parengtas ir patvirtintas Gimnazijos 2015-2020 m. strateginis planas. Numatyti tokie 

veiklos prioritetai: ugdymo kokybės gerinimas, pagalbos mokiniams efektyvinimas ir Gimnazijos 

kultūros plėtojimas. Strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Į Gimnazijos 

strateginio plano rengimą ir įgyvendinimą buvo įtraukta Gimnazijos bendruomenė. Bendruomenės 

nariai analizavo gimnazijos veiklą, nustatė stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis. 

Siekdami įgyvendinti strateginio plano iškeltus tikslus, Gimnazijos vadovai, mokytojai 

dalyvavo seminaruose ir metodiniuose užsiėmimuose, metodinėse grupėse tobulino tarpdalykinio 

bendradarbiavimo praktikas. Gimnazijos darbuotojai 2015 metais kvalifikaciją kėlė įvairiuose 

seminaruose, konferencijose ir metodinėse dienose, išvykose. 

 

3. Gimnazijos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą 

Įgyvendinant 2015 metų veiklos planą, buvo siekiama realizuoti strateginį tikslą – gerinti 

ugdymo kokybę. Gimnazijos 2015 metų veiklos uždaviniai: 

 Ugdyti mokinio kompetencijas diferencijuojant ir individualizuojant veiklą. 

 Stiprinti mokytojų ir mokinių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

   Tobulinti namų darbų skyrimo ir užduočių rengimo tvarkas. 

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius, planuota Gimnazijos, Mokytojų, 

Mokinių ir Metodinių tarybų, metodinių ir kitų grupių veikla. Mokytojai buvo skatinami pamokose 

taikyti aktyvius mokymo metodus, naudoti modernias mokymo priemones ir naujas technologijas. 

Ugdymo procese IQES online Lietuva platforma naudota veiklos įsivertinimui, pamokos refleksijai, 

apklausoms organizuoti.  

Gimnazijoje ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – taikomas 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius, turimą patirtį, poreikius, sugebėjimų lygį, mokymosi 

stilius. Mokytojai kasmet rengia užduočių paketus pagal mokinių poreikius ir gebėjimus.  

Gimnazijos mokytojai tobulino namų darbų skyrimo ir užduočių rengimo tvarką, susitarė 

dėl namų darbų užduočių krūvio. 

2015 metų gimnazijos veikla apibendrinta ir įvertinta gimnazijos savivaldos institucijose. 

 

4. Gimnazijos ugdymo turinio vadyba 

Gimnazijoje įgyvendintas 2014-2015 mokslo metų ugdymo planas ir parengtas 2015-2016 

mokslo metų ugdymo planas. Ugdymo planą rengia direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Rengiant ugdymo planą, remiamasi pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų rezultatais, 

standartizuotų testų ataskaita, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, metodinių grupių 



 

 

6 

pasiūlymais, atsižvelgiant į gimnazijos lėšas.  

Formuojant, įgyvendinant, vertinant ir atnaujinant ugdymo turinį, remiamasi šiais 

principais:  

 Ugdymo turinys sukuria galimybes kiekvienam mokiniui susikurti vertybių sistemą 

ir pasiekti asmeninę brandą, įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų - 

žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visumą. 

 Ugdymo turinio atnaujinimas grindžiamas mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso 

vertinimo informacija, periodiškai atliekamo ugdymo turinio vertinimo išvadomis.  

Gimnazijos mokytojai ugdymo turinį įgyvendina pagal parengtus ir patvirtintus ilgalaikius 

planus ir neformaliojo švietimo, modulių bei pasirenkamųjų dalykų programas. Specialiųjų poreikių 

mokiniai ugdomi pagal mokytojų parengtas individualizuotas programas. 

Gimnazijos mokytojai dalyvavo ir skaitė pranešimus respublikinėse konferencijose „Knyga 

vaiko gyvenime: augu skaitydamas“, „Idėjų mugė. Sėkmingas ugdymo(si) metodas“, 

„Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“, „Socialinės dramos metodų taikymas tikybos ir 

etikos pamokose“, „Mokinių mokymosi motyvacija“, „Mokyklos muziejaus vieta ugdymo 

procese“, „Tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“, „Trupmenos – Imagine Logo projektas“. 

2015 metais glaudžiai bendradarbiavo Gimnazijos psichologė asistentė, sveikatos 

priežiūros specialistė ir klasių vadovai. Psichologė asistentė atliko tyrimus „Patyčios mūsų 

gimnazijoje”, „1 ir 5 klasių mokinių adaptacija”. Psichologė asistentė 5 – 8 klasių mokiniams vykdė 

projektą ,,Kelionė vidinio pasaulio link", kuris skirtas padidinti psichinės sveikatos svarbą, ugdyti 

asmenį, motyvuotą sveikai gyventi ir gebantį produktyviai išspręsti iškilusius sunkumus. 2015 

metais atliktas psichosocialinės rizikos veiksnių darbe tyrimas.  

 Mokinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie Gimnazijoje organizuojamą ugdymo 

procesą, mokymosi pasiekimus per  elektroninį Tamo dienyną, individualių pokalbių, susirinkimų 

metu, atvirų dienų metu ir pan. 

 

5. Gimnazijos edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas 

Gimnazija siekia būti patrauklia ir konkurencinga, siekia ugdymo kokybės, kuria 

edukacines aplinkas. Bibliotekoje kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams. Gimnazijoje yra 

sukurtos ir puoselėjamos erdvės mokinių poilsiui, kuriose jie gali žaisti įvairius žaidimus, o šiltu 

metų laiku, gali žaisti gimnazijos kieme, gamtos klasėje ar sportuoti gimnazijos aikštyne. Sartininkų 

pagrindinio ugdymo skyriuje mokiniai gali ilsėtis mokyklos teritorijoje atnaujintoje poilsio zonoje 

arba sportuoti mokyklos stadione. Dauguma gimnazijos ir jos skyrių erdvių tvarkomos ir 

puoselėjamos, jas puošia mokinių darbai, rengiamos parodos. 

Visi Gimnazijos kabinetai aprūpinti kompiuteriais, daugialypės terpės projektoriais ir 
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internetu, keletas kabinetų turi interaktyvias lentas. Dalis kabinetų Sartininkų pagrindinio ugdymo 

skyriuje aprūpinti kompiuteriais, daugialypės terpės projektoriais ir internetu.  

2015 metų vasarą Gimnazijoje atlikti chemijos kabineto ir jo paruošiamojo, sporto salės 

mokytojų ir sporto inventoriaus kabinetų remontai. Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriuje atlikti 

daliniai dviejų kabinetų ir laiptinių dažymo darbai. Remonto darbai Gimnazijoje ir Sartininkų 

skyriuje atlikti už 980 Eur. Gimnazijoje devyniuose kabinetuose pakeista grindų danga. Bendras 

pakeistos grindų dangos plotas siekia 280 m
2.

. Dangos įsigijimui išleista 2 432 Eur. 

Už 2 proc. (gyventojų pajamų mokesčio) paramos ir kitas lėšas sporto salės mokytojų, 

buhalterijos ir pavaduotojos ūkiui kabinetai aprūpinti baldais, o pradinių klasių ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės kabinetai - darbo stalais. Bendra baldams išleista suma - 1 300€. Informacinių 

technologijų kabinetas aprūpintas naujausia SMART interaktyvia lenta su projektoriumi. Kitam 

informacinių technologijų kabinetui nupirkta 20 vnt. stacionarių procesorių. Kompiuterinės 

technikos įsigijimui išleista – 13 256€. Už 740€ nupirkta 50 taburečių. Penki dalykiniai kabinetai 

aprūpinti langų ritinėliais ( 752,90€). 

Toliau formuojama ir kuriama Gimnazijos aplinka, neprigiję pasodinti medeliai ir krūmai. 

keičiami naujais. Įrengtos sūpynės Gimnazijos ir Sartininkų PUS mažiausiesiems. Taip pat įrengta 

smėlio dėžė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiams Žygaičiuose. 

 

6. Gimnazijos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas 

Gimnazijos vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai 2015 metais dalyvavo įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Gimnazijos vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui 

išleista – 841 Eur. Mokytojai ir vadovai aktyviai dalyvavo Tauragės pagalbos mokytojui, mokiniui 

centro (toliau – PMMC) ir kitų institucijų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

metodinėse dienose, konferencijose. 420 Eur panaudota kitų mokyklos darbuotojų kompetencijos ir 

kvalifikacijos tobulinimui. 

2015 metais Gimnazijos direktorė dalyvavo Tauragės PMMC, Klaipėdos švietimo centro, 

VĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ organizuotuose seminaruose (iš viso 110 val.).  

Tauragės rajono mokyklų vadovų atestacinės komisijos nutarimu direktorei ir pavaduotojai 

ugdymui palikta galioti II vadovų atestacijos kvalifikacinė kategorija. 

 

7. Gimnazijos išteklių administravimas ir valdymas 

Gimnazija finansuojama iš mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių. 

Gimnazijos 2015 m. biudžetas 724 223,93 Eur, iš jų mokinio krepšelio lėšų – 507 394 Eur, 

savivaldybės biudžeto lėšos – 202 964 Eur, spec. programų lėšos – 3 991,93 Eur. Gimnazijai 

deleguota funkcija – 5 874 Eur, darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti dėl padidėjusio 
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minimalaus darbo užmokesčio (P šaltinis) – 4000 Eur. 

2015 metais atliktos metinės inventorizacijos duomenimis Gimnazija turi turto, kurio 

balansinė vertė 2 016 088,62 Eur. 2015 metais Gimnazija įsigijo vadovėlių ir mokymo priemonių 

už 5 091 Eur ir interaktyvią lentą – 2 958,45 Eur. Nemokamai pagal panaudos sutartį iš Tauragės 

rajono savivaldybės administracijos gautas kompiuteris – 656,02 Eur. 

Mokinio krepšelio metodikos netobulumai: taikant mokinio krepšelio principą skiriant 

mokymo aplinkos lėšas susidarė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo trūkumas - 

64 886 Eur, t.y. 1,6 mėnesio, kuris buvo kompensuotas steigėjui papildomai skyrus lėšų. Likęs 

įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui (1 335,59 Eur) buvo padegtas 2016 m. sausio 

mėnesį. 

 Gimnazija gauna lėšų ir iš projektų, rėmėjų bei už teikiamas paslaugas (vaikų priežiūrą 

pailgintos darbo dienos grupėje, patalpų nuomą). 2015 m. už įvairias paslaugas ir projektus 

Gimnazija papildomai gavo 8 958,45 Eur. 2015 m. pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą 

gauta 517,15 Eur. Kristianstado švedų – lietuvių bendruomenė Gimnazijos vaikų vasaros poilsiui 

organizuoti skyrė 2 683,21 Eur. 2015 metais Gimnaziją rėmė VĮ Tauragės miškų urėdija ir buvęs 

mokinys Jonas Klumbys. Fiziniai ir juridiniai asmenys padovanojo Gimnazijos bibliotekai grožinės 

literatūros už 438,79 Eur. Gimnazija gavo iš Lietuvos futbolo federacijos sporto aikštynui futbolo 

vartus ir 10 futbolo kamuolių už 623,76 Eur. 

Gautos lėšos panaudojamos pagal tikslinę paskirtį. Gimnazijos direktorė kiekvienais metais 

teikia steigėjui ir Gimnazijos tarybai finansinę ataskaitą. Gimnazijos interneto svetainėje 

skelbiamos finansinės ataskaitos ir informacija apie darbuotojų darbo užmokestį. 

 

8. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas ir rezultatai 

 Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai 

vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Veiklos įsivertinimo grupės rekomendacijos 

naudojamos sudarant Gimnazijos metinį veiklos planą, klasių vadovų ir kitus planus. Veiklos 

įsivertinimo grupės surinktus duomenis ir rekomendacijas pristato: mokytojams – Mokytojų tarybos 

posėdžio metu įsivertinimo grupės nariai, tėvams – visuotinio tėvų susirinkimo metu įsivertinimo 

grupės pirmininkas, mokiniams klasės valandėlių metu klasės vadovas.  

 Atsižvelgiant į 2014 metų veiklos įsivertinimo grupės rekomendacijas, 2015 metais 

Gimnazijoje buvo siekiama Gimnazijos bendruomenei iš dalinės lyderystės palaipsniui pereiti į 

bendradarbiaujančią lyderystę, o siekiamybe pasirinktas tvarios lyderystės modelis.  

 2015 – 2016 mokslo metais atlikus platųjį Gimnazijos veiklos įsivertinimą, Mokytojų 

tarybai pritarus, atliekamas įsivertinimas 4. srities ,,Pagalba mokiniams“ 4.3. temos ,,Specialiųjų 

mokymosi poreikių tenkinimas“ veiklos rodiklio 4.3.2. ,,Gabių vaikų ugdymas“ giluminis 
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vertinimas. 

 

9. Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai 

 2015 m. balandžio 13 dieną Tauragės rajono švietimo skyriaus vyr. specialistė Vitalija 

Okienė, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos 2015-01-20 raštu Nr. SR-239 ,,Dėl 

žiniasklaidos ir vaiko teisių“ vykdė dvišalių mokymosi sutarčių patikrinimą. Pasiūlyta iki 2015-09-

01 pakoreguoti dvišales mokymosi sutartis. Sutartys pakoreguotos. 

 Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama 2014 m. veiklos 

planą, Žygaičių Gimnazijoje atliko audito procedūras turto apskaitos srityje. Atlikus numatytas 

audito procedūras nustatyta: 

 Ilgalaikio turto (mokyklos pastato ir bendrabučio pastato) nusidėvėjimas po turto 

įsigijimo savikainos padidinimo (renovacijos darbų) skaičiuojamas nesilaikant 12-ojo 

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas‘‘
1 

nuostatų. Rekomenduota perskaičiuoti 

mokyklos ir bendrabučio pastato nusidėvėjimą (amortizaciją). Rekomendacijos 

įvykdytos. 

 Pastatas – mokykla buhalterinės apskaitos registruose išskirtas į du turto vienetus, 

suteikti du inventoriniai numeriai, todėl turto duomenys buhalterinėje apskaitoje 

neatitinka Nekilnojamojo turto registro duomenų. Rekomenduota ilgalaikį 

materialųjį turtą (pastatą – mokyklą) apskaitoje užregistruoti kaip vieną turto vienetą. 

Rekomendacijos įvykdytos. 

 Pastatui – mokyklai nustatytas naudingo tarnavimo laikas – 75 metai. Kadangi 2014 

metais pastatas renovuotas, rekomenduota peržiūrėti naudingo tarnavimo laiką. 

Rekomendacijos įvykdytos. 

 2015 m. rugsėjo 16 dieną Tauragės visuomenės sveikatos centras atliko periodinę kontrolę 

Gimnazijoje, Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriuje ir Aukštupių pradinio ugdymo skyriuje. 

Tikrinimo metu įvertintos Gimnazijos ir skyrių atitiktys Lietuvos higienos normoms HN 21:2011, 

HN 75:2010, HN 20:2012. Atlikus periodinę kontrolę neatitikčių nenustatyta. 

 2015 m. Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius įvertino mokinių 

mokymosi poreikių nustatymą ir tenkinimą Gimnazijoje. Rekomenduota tobulinti mokymo ir 

mokymosi diferencijavimą pamokose ir skiriant namų darbus, kontrolinių atsiskaitymų grafikus, 

gerinti mokinių mokymosi poreikių tyrimų efektyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, 

ypač analizuojant mokinio pažangą, pagalbą mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų. 

 

10. Svarbiausi pasiekimai 

2015 metais visi abiturientai sėkmingai baigė mokslo metus ir išlaikė brandos egzaminus, 
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jiems įteikti brandos atestatai. 2015 m. visi antros Gimnazinės klasės mokiniai sėkmingai baigė 

pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Visi Gimnazijos mokiniai sėkmingai 

baigė 2014 - 2015 mokslo metus ir buvo perkelti į aukštesnę klasę. Gimnazija nuo 2012 metų 

naudojasi Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etape“ parengtais 

standartizuotais testais, skirtais įvertinti 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti 

išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas. 

Gimnazija – Europos Socialinio Fondo akademijos narė, Gimnazijos bendruomenė – 

aktyvi Tauragės Vietos veiklos grupės narė. Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose 

renginiuose ir seminaruose. 

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo respublikinėje veiksmo savaitėje „Be patyčių“. 

Gimnazijos bendruomenė sėkmingai įgyvendino karjeros ugdymo ir mokinių profesinio veiklinimo 

programas, Vaikų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programą „Zipio draugai“.  

Gimnazijos bendruomenė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Šilutės r. Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija ir Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija. Vykdant šią bendradarbiavimo 

sutartį 2015 metais Žygaičių gimnazijos komanda dalyvavo Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

organizuotoje metodinėje dienoje. 

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo projekte ,,Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir 

ugdymo sistemos sukūrimas II etapas“. 2015 m. kovo mėnesį Gimnazinių klasių mokiniai kartu su 

mokslininkais atliko tiriamuosius darbus į Gimnaziją atvykusioje mobilioje mokslinėje 

laboratorijoje ,,Mo Mo Lab“.  

2015 metais buvo vykdomi 7 eTwining projektai su partneriais iš Italijos, Turkijos, 

Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos, Graikijos, Lenkijos, Norvegijos, Latvijos, Ispanijos, 

Portugalijos, Suomijos, Prancūzijos, Čekijos, Kroatijos, Danijos, Slovėnijos, Belgijos, Ukrainos. 

Įgyvendintas projektas ,,Ekokultūros plėtra mokykloje“. Gimnazijos mokiniai dalyvavo 

edukaciniuose užsiėmimuose Kurtuvėnų ir Rambyno regioniniuose parkuose bei Ventės rago 

ornitologijos stotyje.  

Įgyvendinti rėmėjų finansuojami vaikų vasaros poilsio organizavimo projektai: Vaikų 

socializacijos programa „Drauge su vaiku – 7”, vaikų vasaros stovykla „Prakalbink medį – 12”. 

2015 m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo gimnazijų, vidurinių mokyklų sporto 

šakų varžybų rezultatų suvestinėje Žygaičių gimnazija užėmė 14 vietą iš 101 dalyvavusios 

Respublikos mokyklos. 

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose 2015 metais 

Laimėjimas Vieta Mokytojai 

Rajoninis „Šviesoforo“ konkursas. 1 vieta L. Stirbienė,  

R. Petrikienė,  
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L. Latožienė 

Respublikinis vertimo konkursas „Tavo žvilgsnis“. 1 vieta V. Ūksienė 

Lietuvių kalbos olimpiada. 2 vieta L. Norgailienė 

Rajoninė technologijų olimpiada „Po kūrėjo delnu“. 2 vieta F. Srugys 

Tiksliųjų mokslų konkursas „Išmanioji diena“. 1 vieta V. Bliūdžiutė 

Lietuvių kalbos olimpiada. 2 vieta D. Gudauskienė 

Respublikinis kalbų „Kengūros“ konkursas. 2 vieta ir 

3 vieta 

R. Petrikienė 

Rajoninė dailės olimpiada. 1 vieta B. Bacevičienė 

Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko akimis“. 3 vieta B. Bacevičienė 

Respublikinis piešinių konkursas „Mano gimtojo krašto 

istorinis palikimas“. 

3 vieta B. Bacevičienė 

Rajoninė technologijų olimpiada „Po kūrėjo delnu“. 2 vieta B. Bacevičienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

Bendrojo lavinimo mokyklų (toliau – BLM) berniukų 

futbolo komanda. 

Rajoninės1 

vieta,  

zoninės 2 

vieta,  

tarpzoninės 4 

vieta 

R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM svarsčių kilnojimo berniukų komanda. 

2 vieta R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM lengvosios atletikos berniukų komanda.  

 

Rajoninės 

1 vieta, 

respublikinės 

11 vieta 

R. Ramanauskas 

 

 

 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM krepšinio berniukų komanda. 

Rajoninės 

1 vieta, 

 zoninės  

3 vieta 

R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM virvės traukimo berniukų komanda. 

Rajoninėse 1 

vieta. 

R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5 – 6 klasių berniukų kvadrato komanda. 

 

Rajoninės 1 

vieta,  

zoninės 3 vieta 

R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5 – 6 klasių komanda, ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybose.  

 

Rajoninės 1 

vieta,  

zoninės1 vieta, 

tarpzoninės 

3 vieta 

R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM stalo teniso varžybose berniukų komanda. 

3 vieta R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM tinklinio varžybos. 

2 vieta R. Ramanauskas 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM šaškių varžybos. 

2 vieta R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM mergaičių futbolo komanda. 

2 vieta V. Genienė 
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Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM tinklinio mergaičių komanda rajoninėse varžybos. 

3 vieta R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM 5-6 klasių mergaičių kvadrato komanda. 

Rajoninės 1 

vieta,  

zoninės 3 vieta 

R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

BLM lengvosios atletikos mergaičių komanda. 

2 vieta R. Ramanauskas, 

V. Genienė 

Gimnazijos 6 klasės mokinių komanda „Lietuvos ryto“ 

TV projekto „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nugalėtoja. 

1 vieta ir 

laimėta 14 

dviračių 

R. Ramanauskas, 

V. Genienė, 

D. Gudauskienė 

Respublikinis konkursas ,,Pažink Šventąjį Raštą. 

Gyvieji Biblijos paveikslai 2015“. 

3 vieta L. Balčiuvienė 

Aplinkosauginis konkursas ,,Mąstau. Rūšiuoju. 

Gyvuoju“. 

Prizai išvykos į 

krepšinio 

varžybas 

Klaipėdoje ir 

Kaune 

I. Žebelienė, 

G. Tamavičienė  

Už dalyvavimą Jaunųjų miško bičiulių sambūrio 

organizuojamuose  tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose bei Jaunųjų miško bičiulių būrelio 

,,Skroblas“ veiklą 10 mokinių ir vadovė gavo 

kelialapius į Pajūrio regioniniame parke Karklėje  

organizuojamą stovyklą ,,Žalioji vasara 2015“. 

11 kelialapių  I. Žebelienė 

 

11. Problemos 

Gimnazijai 2015 metais trūko lėšų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio 

draudimo mokesčiui sumokėti– 1335,59 Eur.  

Gimnazijos pastatai modernizuoti, sutvarkyta šildymo sistema, tačiau Gimnazijos vidaus 

patalpoms reikalingas remontas – būtina pakeisti vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynus, 

atnaujinti elektros instaliaciją, pakeisti II ir III aukštų koridoriuose lubų dangą (asbestas), pakeisti 

valgyklos ir sporto salės duris. Gimnazijos sporto salėje reikia pakeisti apšvietimą. Taip pat būtina 

sutvarkyti šiluminę trasą nuo Gimnazijos pastatų iki katilinės. 

Modernizuotas Gimnazijos pastatas, tad būtina pakeisti trinkeles prie pagrindinio įėjimo. 

Mokinių saugumui užtikrinti būtina įrengti tvorą nuo Žygaičių gatvės pusės. Reikia pakeisti 

Gimnazijos vidinio kiemo dangą bei atitverti futbolo aikštyną. 

Sartininkų pagrindinio ugdymo skyriuje reikia atlikti šildymo sistemos remontą. 

 

 

Direktorė                                                                                                 Daiva Gabietaitė  

 


