
ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS  DIREKTORIAUS   

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA IR MOKYKLOS IŠSKIRTINUMAS 

 

Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.  

Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo su neformaliojo švietimo skyriumi. 

Mokyklos interneto svetainės adresas – www.juodupesgimnazija.jimdo.com 

 

Mokyklos mokinių nuomonė apie mokyklą (aukščiausios vertės 5 teiginiai - informacija iš Mokyklos 

pažangos ataskaita-2017). 

Teiginys Vertinimo 

vidurkis 

1. Man yra svarbu mokytis 3,5 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,1 

3. Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes 

3,1 

4. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,1 

5. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius 3,0 

 

Mokyklos mokinių tėvų nuomonė apie mokyklą (aukščiausios vertės 5 teiginiai – informacija iš -

Mokyklos pažangos ataskaita-2017). 

Teiginys Vertinimo 

vidurkis 

1. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,5 

2. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 3,5 

3. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,4 

4. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi 

ir prasminga 

3,4 

5. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,4 

 

Mokyklos svarbiausi pasiekimai 2017 m.  

• Tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurse ,,Bebras“ trys Ig klasė mokinės 

pateko tarp 15 geriausių respublikoje savo klasėje 

• Tarptautiniame konkurse ,,Lėkime dainų sparnais“ Aurelija ir Viktorija Kanapeckaitės (IIg kl.) 

užėmė 1-ąją vietą,  merginų ansamblis ,,Grave“ užėmė 2- ąją vietą, ansamblis ,,Laumžirgis“ 

užėmė 2-ąją vietą. 

• Respublikiniame patriotinės dainos konkurse ,,Myliu tėvynę ir Tave“ Kamilė Maračinskaitė (Ig 

kl.) užėmė 1-ąją vietą. 

• Aurelija ir Viktorija Kanapeckaitės (IIg kl.) yra Lietuvos liaudies atlikėjų moksleivių konkurso 

,,Tramtatulis“ laureatės. 

• Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų vaikinų krepšinio komanda 3x3 užėmė 2-ąją vietą 

respublikoje. 

• Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kaimo vietovių berniukų futbolo varžybose komanda 

užėmė 3-iąją vietą. 

• Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kaimo vietovių ,,DSV“ varžybose komanda užėmė 2-ąją 

vietą 

• Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje Arminas Butėnas (7a kl.) užėmė 3-iąją vietą. 

• Visuomenei pristatytas bendras Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir Latvijos Respublikos 

Aknystės vidurinės mokyklos projektas-  muzikinis spektaklis ,,Eglė žalčių karalienė“. 

 

http://www.juodupesgimnazija.jimdo.com/
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Mokyklos išskirtinumas, kuo galėtumėte dalintis su kitomis švietimo įstaigomis.  

1. Mokinių pažangos stebėjimas, fiksavimas ir skatinimas. Individualūs pokalbiai (klasės vadovas- 

mokinys-tėvas). 

2. Ugdymo plano įgyvendinimas, orientuotas į mokinių mokymosi pasiekimų pažangą. 

3. Neformaliojo švietimo (gimnazijoje ir neformaliojo švietimo skyriuje) organizavimas 

(neformaliojo švietimo programų patrauklumu ir gausa; sportiniais ir meniniais (muzika) 

pasiekimais ir renginiais. Šių sričių išskirtinumui puoselėti nuolat vykdome mokinių poreikių 

analizę, telkiame darbui tik aukštos kvalifikacijos motyvuotus mokytojus ir sudarome reikalingas 

komandas ir sąlygas  mokyti ir mokytis, tobulėti, vykti į varžybas ir konkursus, aprūpiname 

reikalingomis mokymo priemonėmis, tikime ir pasitikime 100 proc. mokytojų kompetencija, 

skatiname jų gebėjimą motyvuoti mokinius, palaikome jų iniciatyvas). 

 

2. DARBUOTOJAI 

 

Mokyklos organizacinė struktūra 2017 m. rugsėjo 1 d. (su neformaliojo švietimo skyriumi – toliau 

NŠS) 

Etatų skaičius 

Administracija 

 

Pagalbinis 

personalas 

(aplinkos 

darbuotojai) 

Pedagoginiai 

etatiniai 

darbuotojai 

 

Iš viso etatų Laisvi etatai 

2,5 
(2 (MK) +0,5 (NŠS) 

25,40 3,5 30.9 + 0,5 (NŠS) 
 

0,5 (psichologo) 

 

Pastaba: nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas. 

 

Mokytojų skaičius 

Iš viso 

mokytojų 

Atestuoti 

mokytojai 

Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

Trūko 

mokytojų  
41 4 19 17 1 0 

 

Mokyklos vadovai 2017 m. 
Vardas, pavardė Vadybinio 

darbo stažas 

mokykloje  

Vadybinės 

kategorijos 
Atestacijos metu 

rekomenduota 

tobulinti veiklą 

Kvalifikacijos tobulinimas  2017 

m. (nurodykite tik tobulinimo 

kryptis ir valandų skaičių) 

Diana Guzienė 

(iki 2017 m. 

spalio 10 d.) 

       10 II 1.Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

naudojimas veiklai 

tobulinti. 

2.Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

informavimas ir 

švietimas. 

Įstaigos dokumentų valdymas; 

Darbuotojų sauga ir sveikata; 

Nauja mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika; 

Naujasis darbo kodeksas: darbo 

santykių reguliavimo esminiai 

pokyčiai. 

 (iš viso: 62 val.). 

Audronė 

Rekertienė 

22 II 1.Atskirų mokinių 

pažangos ir 

mokyklos 

pažangos 

stebėsena ir 

analizė. 

Vaiko gerovės komisijos 

veikla;  

Socialinio ir emocinio intelekto 

ugdymas;  

Brandos darbas;  
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2.IKT vaidmens 

didinimas ugdymo 

proceso patirties 

sklaidoje ir 

valdyme. 

Mokytojo lyderio įtaka mokinių 

pažangai; Kūrybiškumo ir 

verslumo ugdymas; 

Edukacinių programų 

integravimas į ugdymo procesą 

(iš viso: 72 val.) 

Virginija 

Sadauskienė 

7 III 1. Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

informavimas ir 

švietimas;  

2. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, jų 

veiklos vertinimas 

Ugdymo proceso 

organizavimas taikant 

patyriminio ugdymo metodus; 

Sistemos naudojimo mokymai 

profesinio orientavimo 

specialistams; 

Keramikos dekoravimo 

technikos; 

Mokytojo lyderio įtaka mokinių 

pažangai;  

 (iš viso: 56 val.) 

 

Reikšmingiausi direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų vadybinės veiklos pasiekimai (vadovo 

indėlis tobulinant įstaigos veiklą) 2017 m.  

Direktorė Diana Guzienė (iki 2017 m. spalio 10 d.) 

1.Mokyklos veiklos įsivertinimo, kitų gautų duomenų, teisės aktų ir šiuolaikinių koncepcijų sėkmingas 

naudojimas veiklai planuoti ir tobulinti 

2.Komandos subūrimas ir vadovavimas jai kuriant Gimnazijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistemą. 

3.Pedagoginės bendruomenės motyvavimas ir sutelkimas tikslingai veiklai, orientuotai į konkrečius 

rezultatus. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė  

1.Tikslingas ir efektyvus vadovavimas Vaiko gerovės komisijai kuriant vaikui saugią ir palankią 

mokymuisi aplinką. 

2. Bendradarbiavimo su Latvijos Respublikos Aknystės vidurine mokykla kryptingas ir efektyvus 

koordinavimas.  

3. Komandų subūrimas ir vadovavimas joms rengiant 2017 – 2018 m.m. pradinio ugdymo programos, 

pagrindinio ugdymo programos, vidurinio ugdymo programos ugdymo planus, orientuotus į mokinių 

pasiekimus ir pažangą. 

4. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ir standartizuotų testų 2, 4, 6 ir 8 klasėse koordinavimas, 

rezultatų analizė ir numatytos priemonės darbo grupėse ugdymo kokybei gerinti. 

 Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Virginija Sadauskienė 

1. Stabilus mokinių įtraukimas į neformaliojo švietimo skyriaus veiklas/ pamokas (tenkinamas mokinių 

užimtumo poreikis). 

2.Sėkmingas gimnazijos neformaliojo švietimo dalyvių, mokytojų bei Latvijos Respublikos Aknystės 

vidurinės mokyklos meno kolektyvų sutelkimas bendram projektui- muzikiniam spektakliui  „Eglė 

žalčių karalienė“. 

3.Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sėkmingas įtraukimas ir veiksmingos informavimo sistemos 

sukūrimas. 

 

Mokytojų  pasiskirstymas pagal amžių 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Amžius 20–30 m. 31–40 m. 41–50 m. 51–60 m. 61 m. ir 

vyresni 

Mokytojų  

skaičius 

3 3 19 15 1 
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Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016–2017 m. m., kiek proc. pedagogų kėlė 

kvalifikaciją 

Visi gimnazijos pedagogai  (98 proc.) kėlė kvalifikaciją 5 ir daugiau dienų. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai: Efektyvus IKT panaudojimas ugdymo procese. Mokinių pažangos stebėjimas ir 

duomenų panaudojimas. Socialinis ir emocinis ugdymas. 

Direktoriaus pavaduotoja buvo išvykusi į 5 dienų mokymosi stažuotę su darbo stebėjimu ,,Mokinių 

pažangos stebėjimas ir duomenų panaudojimas planavimui  Estijos mokyklose“ pagal ERASMUS+K2 

projektą. 

Reikšmingiausi pedagoginės veiklos pasiekimai 2016–2017 m. m.  

• Gimnazijoje nuosekliai taikoma mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo tvarka. Jau 

treti metai vedami trišaliai pokalbiai (klasės vadovas-vaikas-tėvas). 

• Gimnazijoje dirba daug mokytojų – puikių savo dalyko žinovų. Mokiniai aktyviai dalyvauja 

tarptautiniuose konkursuose ,,Kengūra“, ,,Kings“, ,,Bebras“,  respublikiniuose – ,,Olimpis“ , 

NMGK ir pasiekia pakankamai gerų rezultatų. Mokiniai rengiami dalykinėms olimpiadoms. 

• Kūno kultūros mokytojai ir pradinių klasių mokytojos daug dėmesio skiria sveikatinimui ir 

sportiniams pasiekimas. Užimamos prizinės vietos respublikoje, zonoje, rajone.  

• Dvi mokytojos vadovavo rajono metodiniams būreliams (biologijos ir istorijos). 

• Aktyvi pilietinė patriotinė veikla. 

• Muzikos mokytojos A. Karpovienės parengti mokiniai yra daugelio konkursų laureatai, 

mokytoja kartu su komanda režisavo muzikinį spektaklį ,,Eglė žalčių karalienė“. 

• Gimnazijos mokytojai vyko į Latvijos Respublikos Aknystės vidurinę mokyklą ir vedė atviras 

pamokas, patys tobulino savo kvalifikaciją stebėdami Latvijos mokytojų pamokas. 

 

Mokykloje dirbę specialistai 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Specialistas Darbuotojų  

Skaičius / etatų 

skaičius 

Pastabos (amžius, išsilavinimas, pedagoginio darbo 

stažas, etato užimtumas mokykloje ir kt..) 

Socialinis pedagogas 1 / 0,75 48; aukštasis universitetinis (edukologijos magistro 

laipsnis; socialinės pedagogikos specializacija); stažas 

– 13 m. 

Specialusis 

pedagogas 

1 / 0,75 42; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė 

kvalifikacija); stažas - 17 m. 

Logopedas 1 / 0,25 42; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė 

kvalifikacija); stažas – 17 m. 

Bibliotekos vedėjas 1 / 0,75 37; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis, vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis ir 

mokytojo kvalifikacija); stažas – 13 m. 

Bibliotekininkas 1 / 0,5 43; aukštasis universitetinis (pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika); stažas – 19 m. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

1 / 0,5 45; aukštasis universitetinis (psichologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija); stažas – 10 m. 

Mokytojas padėjėjas 1 /0,5 60; aukštasis universitetinis (istorijos ir visuomenės 

mokslo mokytojo kvalifikacija) stažas – 33 m. 

  

Pastabos, problemos dėl etatų, darbuotojų (specialistų) 2017 m.  

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai reikalingas psichologas (0,5 etato). Psichologo paieškos nedavė 

rezultatų – trūksta šios profesijos specialistų rajone. 
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3. MOKYKLOS APLINKA 

 

Trumpas mokyklos kontekstinės aplinkos aprašymas  

Gimnazija įsikūrusi pasienio ruože. Mokyklą lanko Juodupės seniūnijos, Gediškių, Bučiūnų kaimų 

(Obelių seniūnija) ir Miliūnų kaimo (Rokiškio kaimiškoji seniūnija) vaikai. Juodupės seniūnija pasižymi 

kultūriniais objektais: Onuškio dvaras ir bažnyčia, Ilzenbergo dvaras. Kultūrinis gyvenimas miestelyje 

nėra aktyvus, tačiau sportinė veikla ir juodupėnų pasiekimai garsina miestelį Lietuvoje. Miestelyje 

veikia keletas verslo įmonių: L. Sadauskienės individuali įmonė, vilnonių audinių ir virvių gamybos 

įmonės. Daug lankytojų pritraukia Ilzenbergo dvaro biodinaminis ūkis. 2017 metais Juodupės 

seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 3162 gyventojai, gyventojų nuolat mažėja, vaikų 

taip pat. Didėja vaikų skaičius, kuriuos teisiškai ir praktiškai globoja seneliai, nes tėvai dirba užsienyje. 

Didėja vaikų skaičius su mokymosi ir emociniais sutrikimais. Miestelyje yra vaikų darželis 

(priešmokyklinis ugdymas).  

100 proc. mokinių į pirmą klasę ateina iš darželio, pasirengę mokyklai. Dėl tėvų emigracijos ir didelio 

skaičiaus socialinės rizikos šeimų mokiniai praleidžia daug pamokų be pateisinamos priežasties. 

Ugdymo procese ir karjeros ugdymui gimnazija turi puikias galimybes išnaudoti verslo ir kultūrinius 

objektus. Gimnazijos ir neformaliojo švietimo skyriaus kultūriniai renginiai miestelio kultūros centre 

pritraukia daug įvairaus amžiaus seniūnijos gyventojų. Senos sportinės tradicijos ir vaikų noras sportuoti 

leidžia gimnazijai pasiekti aukštų sportinių rezultatų. 

Valstybės paramą dėl nemokamo maitinimo gauna 45 proc. gimnazijos mokinių. Gimnazijoje daugėja 

mokinių, kuriems teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. 80 proc. mokinių (vaikų) auga pilnose 

šeimose. Dvikalbės šeimos – 2 (4 vaikai). Tautinė situacija –ugdoma lietuvių kalba, kitokio poreikio 

nėra.  
 

Toliau kaip 3 km. nuo mokyklos gyvenančių 2016 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius – 96. 

Pavežamų mokinių skaičius: 
Mokyklos 

(geltonuoju) 

autobusu 

Autobusų parko 

autobusu 
Vežioja tėvai Kita 

(seniūnijos 

transportu) 

Iš viso kiek 

vežiojama 
Nepavežama 

23 52 0 18 93 0 

 

Mokyklos ugdymui(si) naudojamos patalpos, priemonės  

Gimnazijos išorė – renovuota. 95 proc. ugdymo erdvių atitinka higienos normas. 3-jose  klasėse grindų 

danga neatitinka saugių sąlygų reikalavimų. Sporto salė ir kitos sporto patalpos suremontuotos. 

Gimnazijai būtinas šilumos punktas, leidžiantis reguliuoti šilumos srautus, nes vienuose korpusuose 

šilta, kituose – šalta. Higienos ir saugos reikalavimų neatitinka gimnazijos bendrosios erdvės: valgykla, 

seniausio korpuso koridoriai, kur trūkinėja sienų, lubų tinkas, yra konstrukcijos. Todėl atlikta mokyklos 

pastato pamatų ir konstrukcijų ekspertizė.  Ekspertizės metu nustatyta, kad plyšiai lubose (perdangoje), 

sienose mūriniame stulpe ir rygeliuose į laikančiąsias konstrukcijas nėra išplitę. Dėl byrančio tinko 

reikalingas remontas, kuriam sudaryta remonto darbų sąmata. Todėl 2-o aukšto patalpomis, esančiomis 

senojo pastato koridoriuje dėl mokinių ir darbuotojų saugos, kol bus atliktas remontas, naudotis 

draudžiama. Valgykloje reikia atnaujinti ventiliacinės sistemos įrangą arba pakeisti nauja. 

Mokomieji kabinetais aprūpinti IT priemonėmis, mokiniai vadovėliais. Einamaisiais metais iš lėšų, 

skirtų bendrojo ugdymo mokykloms iš mokyklinių baldų ir kompiuterinių technologijų programos 

atnaujinti nupirkta 60 vienviečių mokyklinių reguliuojamo aukščio suolų komplektų, biologijos 

demonstracinis stalas, 2 markerinės magnetinės lentos, 2 televizoriai, 2 bibliotekos lentynos.  Atlikus 

fojė einamąjį remontą (panaikinus rūbinės patalpas), mokiniams įrengta poilsio zona (nupirkti 

sėdmaišiai). Mokinių daiktams laikyti  išnuomotos užrakinamos vienvietės spintelės.  

Kabinetuose reikia  įrengti langų uždangas, trūksta priemonių mokinių laisvalaikiui per pertraukas 

bendrose erdvėse organizuoti. 

NŠS. Skyrius turi savo patalpas bei naudojasi dalimi gimnazijos patalpų (aktų salė, muzikos kabinetas). 

Mokytojai aprūpinami priemonėmis pagal poreikius (atsižvelgiant į turimas lėšas); poreikiai aptariami 

NŠS metodinėje darbo grupėje, nustatomi priemonių įsigijimo prioritetai. 
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Mokyklos finansavimas. Ūkinė veikla. 

Finansavimo šaltiniai 2017 m. (eurais) 

Mokinio krepšelis 451.305,00 

Valstybės biudžeto lėšos mokytojų 

apmokėjimo sąlygoms gerinti 

12.494,00 

Savivaldybės biudžetas  263.823,00 

Savivaldybės biudžetas (šildymo skoloms 

padengti) 

7000,00 

Savivaldybės biudžetas (NŠS) 32.683,00 

Spec. lėšos (gimnazijos) 20.352,16 

Spec. lėšos  (NŠS) 5.997,61 

 

Informacija apie kitas gautas lėšas 2017 m.  

Finansavimo šaltinis Lėšos (Eur) Kur panaudota, kas įsigyta 

Labdaros ir paramos lėšos (2%) 643,18 Kitos prekės – 27,45 Eur. 

Už mokinių daiktams laikyti mokyklinių spintelių 

nuomą – 283,17 

Projektų lėšos 3.361,60 Projektų veikloms įgyvendinti: 

Sveikatinimo projektas „Sveikatos magija-2“ – 

200,00 Eur.; 

Vaikų ir jaunimo socializacijos vasaros stovyklos  

projektas „Vasaros magija-2“ – 1.000,00 Eur.; 

ERASMUS+ K1 strateginių partnerysčių projektas 

„Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovų kompetencijų tobulinimas per europos 

šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų pažinimą 

ir pritaikymą“ – 2.161,60 Eur. 

Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija, finansavimo 

sutartis DS-785 

4.000,00 Gimnazijos šaligatvių remontui – 2.100,00 Eur; 

Statinio konstrukcijų ekspertizės paslaugai – 

1.900,00 Eur. 

Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija, finansavimo 

sutartis DS-335 

15.000,00 Gimnazijos vidaus patalpų daliniam remontui: 

Kabinetų, fojė remontas ir elektros instaliacijos 

keitimas bei įrenginių įžeminimas – 15.000,00 Eur. 

Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija, finansavimo 

sutartis DS-292 

300,00 ES lėšomis įgyvendinto projekto priežiūrai 

(gimnazijos pastato rekonstrukcija). Pastato latakų 

išvalymas ir dviejų eglių nupjovimas – 300,00 Eur. 

 
Informacija apie remonto darbus, kitą materialinės bazės turtinimą  

Patalpų pavadinimas 

(kabineto, klasės Nr.) 

Atlikti darbai Vertė (eurais) 

Muzikos kabinetas Nr. 108 Vidaus patalpų einamasis 

remontas 

983,88 

Fojė ir dailės dizaino kabinetas 

Nr. 219 

Vidaus patalpų einamasis 

remontas 

8347,74 

Chemijos kabinetas Nr. 207 Grindų dangos keitimas 784,74 

Gimnazijos vidaus patalpų 

elektros instaliacijos 

montavimo darbai 

Kabinetų ir bendrųjų patalpų 

elektros instaliacijos keitimas, 

atliktas elektros įrenginių 

įžeminimas  

4883,64 

Gimnazijos tako remontas Sutvarkytas praėjimo takas – 

išklotas trinkelėmis 

4578,31 
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4. MOKINIAI, MOKINIŲ PASIEKIMAI 

Mokinių skaičiaus kaita   

 Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius 

2016 m. rugsėjo 1 d. 283 15 

2017 m. rugsėjo 1 d. 265 14 

Skirtumas  -18 1 

 

Mokinių skaičiaus kaita neformaliojo švietimo skyriuje 

 Mokinių skaičius Programų skaičius 

2016 m. rugsėjo 1 d. 107 12 programų 

2017 m. rugsėjo 1 d. 98 15 programų 

Skirtumas  -9 +3 programa 

 

 Mokinių socialinis kontekstas 2017 m. 

Mokiniai, likę be tėvų globos 13 

Rizikos grupės mokinių skaičius 16 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius Neturime duomenų 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 2 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 117 

 

Mokinių socialinio konteksto įtaka ugdymo procesui, mokymosi pasiekimams, kaip sprendžiate 

iškylančias problemas, kokios pagalbos pasigendate.  

Gimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui ir jo šeimai teikia spec. pedagogas, logopedas, socialinis 

pedagogas,  specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas. Sprendžiant gimnazijos mokinių ir jų šeimose 

iškylančias problemas bendradarbiaujama su Juodupės seniūnijos socialiniais darbuotojais, savivaldybės 

VGK, Vaikų teisių apsaugos tarnyba,  Pedagogine psichologine tarnyba, Visuomenės sveikatos 

priežiūros centru ir Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnais. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje 

kiekvienais mokslo metais susitariama dėl pagalbos mokiniui ir jo šeimai teikimo turinio ir krypties 

prioritetų. Nemažai daliai tėvų (globėjų) (ypač rizikos grupės šeimose) trūksta socialinių ir bendravimo 

su vaikais įgūdžių. Didžioji dauguma tėvų pasižymi nepakankama įtaka savo vaikų auklėjimui. 

Gimnazijos siūlomose tėvų švietimo priemonėse tėvai dėl objektyvių priežasčių, o taip pat ir dėl 

motyvacijos stokos dalyvauja nenoriai. Pagrindinė pagalbos vaikui ir darbo su tėvais forma –

individualus švietimo pagalbos specialistų, klasės vadovų ir Vaiko gerovės komisijos darbas. Dalis 

mokinių (ypač rizikos grupės šeimų) praleidžia pavienes pamokas, pamokose elgiasi nedrausmingai. 

Mokymosi motyvacijos stoka, drausmės ir lankomumo problemos turi įtakos mokymosi pasiekimams.  

Ugdymo kokybei gerinti vedamos netradicinės, integruotos  pamokos, organizuojamos kultūrinės 

pažintinės veiklos, kuo daugiau mokinių įtraukiama į neformaliojo švietimo skyriaus ir gimnazijos 

neformaliojo švietimo užsiėmimus, kiekvienais metais organizuojamas socialiai remtinų ir socialinės 

rizikos šeimų mokinių vasaros poilsio užimtumas. 

Gimnazijos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pastangos ne visuomet duoda teigiamų rezultatų, 

nes pasigendame glaudesnio, atsakingesnio tėvų  bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo. Norėtųsi tam 

tikrų rajono institucijų kvalifikuotos bei realios pagalbos ir didesnės kontrolės socialinės rizikos 

šeimoms.  

Ugdymo problemas: mokymosi nuostatos, emocinė mokymosi patirtis, tėvų  (globėjų) pagalba mokiniui 

ir bendradarbiavimas su mokykla. 

Sprendimai:  

1. Į ugdymo procesą, klasių vadovų veiklą integruojamos gyvenimo įgūdžių programos: „Zippio 

draugai“, „Antras žingsnis“, „Įveikime kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“. 

2. Įgyvendinamas Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo 

tvarkos aprašas. Klasės vadovai veda individualius pokalbius su visais mokiniais ir/ar jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), tokiu būdu didinama tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė.  
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3. Analizuojami mokinių pusmečių/metiniai rezultatai, brandos egzaminų ir PUPP rezultatai, 

standartizuotų testų rezultatai, lankomumas ir teikiami siūlymai bei numatomos priemonės rezultatams 

gerinti.  

4. Vaiko gerovės komisija kartu su mokiniu, klasės vadovu ir jo tėvais analizuoja kaip padėti mokiniui 

pagerinti mokymo(si) rezultatus, jei pusmečio rezultatuose yra nepatenkinami įvertinimai. 

 

Mokinių lankomumas 2016–2017 m. m. 

Vidutiniškai praleista pamokų per mokslo 

metus 

(1 mokiniui) 

Vidutiniškai praleista pamokų be pateisinamos 

priežasties  

(1 mokiniui) 

1–4 kl. 5–8 kl. 1g (9)–4g kl. 1–4 kl. 5–8 kl. 1g (9)–4g kl. 

64,11 96,52 95,51 0,35 6,75 20,05 

 

Pagrindinės 2016–2017 m. m. lankomumo problemos ir jų sprendimai  

Labai didelis mokinių sergamumas. Dalis mokinių (ypač iš rizikos grupės šeimų) praleidžia pavienes 

(pirmas ir paskutines) pamokas be priežasties. Blogo lankomumo pagrindinės priežastys – tėvų ir 

mokinių neatsakingas požiūris teisinant praleistas pamokas, mokymosi motyvacijos stoka. Lankomumo 

problemos spendžiamos individualiame pokalbyje su klasės vadovais, mokiniu ir tėvais (globėjais), 

ieškomi sprendimo būdai Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, socialinio pedagogo iniciatyva 

mokiniams skiriami elgesio korekcijos užsiėmimai, bendradarbiaujant su seniūnijos socialiniais 

darbuotojais (pagal poreikį Nepilnamečių reikalų pareigūnais), lankomos mokinių šeimos. 

 

Mokinių akademiniai pasiekimai ir išsilavinimo įgijimas. Mokinių pažangos stebėjimas. 

Mokinių, pasiekusių mokymosi pažangą per 2016–2017 m. m. proc. 

Klasė Lietuvių k. Matematika 

4 kl. 85,7 61,9 

8 kl. 58 77,4 

 

Ketvirtokų ir aštuntokų vertinimas pasinaudojant standartizuotais testais, pagrindinės įžvalgos:  

• 2017 m. standartizuotus testus atliko 4 klasės 20 mokinių, 6 klasės 21 mokinys ir 8 klasės 33 

mokiniai.  

• Lyginant su šalies mokyklomis 4 klasių mokinių pasiekimai visų mokomųjų dalykų – aukštesni 

nei šalies. Lyginant su rajono mokyklomis rašymo pasiekimai aukštesni, o kitų mokomųjų 

dalykų labai nedaug mažesni.  

• 6 klasės mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimai lyginant su šalies ir rajono mokyklomis yra 

aukštesni, matematikos – žemesni. 

• 8 klasių mokinių rašymo ir socialinių mokslų pasiekimai truputi aukštesni nei šalies, 

matematikos, skaitymo ir gamtos mokslų truputį žemesni. Lyginant su rajono mokyklomis visų 

mokomųjų dalykų pasiekimai truputį žemesni.  

• Su standartizuotų testų rezultatais supažindinti mokiniai, tėvai, mokytojai. Išanalizuoti testų 

profiliai, testų užduotys, testų charakteristika (pagal dalykų ir jų turinio sritis, pagal gebėjimų 

sritis, lyginta su šalimi, metiniais įvertinimais, pagal regionus, mokyklų kategorijas, ieškota 

panašumų ir skirtumų tarp atskirų mokinių grupių ir atskirų mokinių). Parengtos analizės 

nurodant tobulintinas sritis, numatomus mokymosi pasiekimų gerinimo veiksmus (priemones), 

siekiamus pokyčius ir rezultatus. Numatytos priemonės mokinių pasiekimams gerinti (veiklos 

plane, ugdymo planuose, metodinės tarybos plane, mokytojų ilgalaikiuose planuose, klasės 

vadovų planuose).  
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Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą skaičius/dalis      

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius     

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių dalis  

(proc.) 

20 19 95 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Neišlaikė  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k.  0 0 2 2 5 1 3 4 2 1 0 

Matematika  0 3 3 3 1 3 1 1 3 2 0 

 

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius/dalis  

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

mokinių dalis  (proc.) 

24 24 100 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

Įgijusiųjų pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą skaičius/dalis bei 

pasiskirstymas švietimo sistemoje 

Išsilavinimas Baigusių mokinių 

skaičius 

Tais pačiais mokslo metais tęsiančių mokslą 

švietimo sistemoje skaičius/dalis (proc.) 

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą - 19 

20 Vienuoliktoje klasėje –15 

Profesinėse – 5 

Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą - 24 

24 Aukštosiose universitetinėse mokyklose – 7 

Kolegijose –  7 

Profesinėse – 2 

Užsienio aukštosiose mokyklose – 0 

Dirba – 7 

Tarnauja armijoje -1 

 

 

 

 

 

 

Egzaminas 

Kandidatų 

skaičius 

Neišlaikė 16–35 36–85 86–99 100 

Užsienio  kalba (anglų)  24 3 11 8 2 0 

Užsienio  kalba (rusų) 0 0 0 0 0 0 

Lietuvių kalba ir literatūra 20 3 10 7 0 0 

Chemija 3 0 1 2 0 0 

Fizika 3 0 0 3 0 0 

Matematika 24 3 6 12 3 0 

Istorija 10 0 2 8 0 0 

Biologija 8 0 2 6 0 0 

Geografija 10 0 1 9 0 0 

Informacinės technologijos              0 0 0 0 0 0 
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Apibendrintų mokyklos 2017 m. VBE rezultatų palyginimas su šalies mokyklų rezultatais, 

naudojant standartizuotus taškus (NEC) 

 
 

 
 

Kartojančių kursą (pirmą, antrą kartą) mokinių skaičius/dalis –2 / 0,66 proc. 

 

Į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais keliamų mokinių skaičius/dalis  

Mokinių skaičius  

2016–2017 m. m. pabaigoje 

Mokinių, perkeltų su 

nepatenkinamais pažymiais, 

skaičius 

Baigusių mokslo metus ir 

perkeltų su nepatenkinamais 

dalis  (proc.) 

280 0 0 

 

Kiti mokinių 2016–2017 m. m. pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektuose ir kt.  

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

228 130 555 69 206 35 

 

Ypatingi, išskirtiniai mokinių laimėjimai 2016–2017 m. m. garsinę mokyklą, miestą, rajoną 

Mokinys/kolektyvas Parengęs 

mokytojas 

Atstovavo Kur ir ką laimėjo 

Merginų vokalinis 

ansamblis „Grave“ 

A.Karpovienė Gimnazija Tarptautinis konkursas ,, Lėkime dainų 

sparnais“ Rokiškyje II vieta; 

Patriotinės dainos konkursas ,,Myliu  

Tėvynę ir Tave‘‘ Radviliškyje nominantai; 

Festivalis konkursas „Ei, mes esam 

talentingi“ – Talentingiausio dalyvio prizas. 

E. Jevaltaitė R. Jonaitienė Gimnazija Rajoninė spec. poreikių turinčių mokinių 

meninių darbų  paroda „Visi skirtingi – visi 

lygūs“ I vieta 
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5 kl. mokinių 

komanda 

R. Šimėnienė Gimnazija Rajoninis 5 kl. mokinių istorijos konkursas 

„Aš myliu Lietuvą!“  I vieta 

3x3 krepšinio 

komanda  

A. Navickas Gimnazija Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės 

krepšinio 3x3 varžybos. II vieta 

A.Butėnas R. Butėnaitė Gimnazija Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 

olimpiada; III vieta 

M. Kiseliovas R. Žilinskienė Gimnazija Rokiškio r. raštingiausio mokinio konkursas; 

I vieta 

S. Bieliūnaitė I. Savickienė Gimnazija Respublikinis vertimų konkursas „Tavo 

žvilgsnis“; Laimėtojo diplomas 

N. Juchna L. 

Michailovienė 

Gimnazija Respublikinis vertimų konkursas „Tavo 

žvilgsnis“; Laimėtojo diplomas 

Mergaičių futbolo 

komanda 

V. Savickas Gimnazija Mergaičių futbolo varžybos „ Kaštonų taurė 

- 2016 “ III vieta; „Golas - 2017“ – Rokiškio 

rajono seniūnijų mokyklų 2001 – 2003 m. 

gim. mok. futbolo žaidynės II vieta; 

Rokiškio rajono mokyklų mergaičių salės 

futbolo žaidynės „Ladygolas “ I vieta; LMŽ 

Rokiškio rajono kaimo vietovių mergaičių 

futbolo varžybos I vieta. 

Berniukų kvadrato 

komanda 

V. Savickas Gimnazija LMŽ zoninės kaimo vietovių berniukų 

kvadrato varžybos I vieta; LMŽ tarpzoninės 

kaimo vietovių berniukų kvadrato varžybos 

III vieta 

Mergaičių kvadrato 

komanda 

V. Savickas Gimnazija LMŽ zoninės kaimo vietovių mergaičių 

kvadrato varžybos II vieta 

M. Čižauskaitė V. Varnienė Gimnazija Rajoninis meninio skaitymo konkursas III 

vieta 

Ansamblis 

„Laumžirgis“ 

A.Karpovienė NŠS Tarptautinis konkursas ,, Lėkime dainų 

sparnais“ Rokiškyje II vieta 

Duetas A. ir V. 

Kanapeckaitės 

A.Karpovienė NŠS Lietuvos liaudies atlikėjų moksleivių 

konkursas ,,Tramtatulis“ laureatės; 

Respublikinis lengvosios muzikos konkursas  

,,Pavasario ritmu“ Gran prix laimėtojos; 

Patriotinės dainos konkursas ,,Myliu  

Tėvynę ir Tave‘‘ Radviliškyje nominantės; 

Tarptautinis konkursas ,, Lėkime dainų 

sparnais“ Rokiškyje I vieta. 

Solistė 

K.Maračinskaitė 

A.Karpovienė NŠS Patriotinės dainos konkursas ,,Myliu  

Tėvynę ir Tave‘‘ Radviliškyje I vieta 

Solistė R. Rublytė  A.Karpovienė NŠS Patriotinės dainos konkursas ,,Myliu  

Tėvynę ir Tave‘‘ Radviliškyje nominantė; 

Lietuviškos dainos konkursas Pasvalyje II 

vieta; Respublikinis lengvosios muzikos 

konkursas  ,,Pavasario ritmu“ II vieta 

K. Maračinskaitė, V. 

Juodka 

S. Daščioras NŠS Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

„Olimpinės fotografijos“ konkurso laureatai 
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Mokyklos projektinė veikla 2017 m. 

1. Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo 

sveikatinimo projektas „Sveikatos magija“ ( projekto vadovė socialinė pedagogė I.Michailova); 

2. Rokiškio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Vasaros magija-2“ (dalyvavo 

108 1 – 8, Ig klasių mokiniai; projekto vadovė socialinė pedagogė I.Michailova). 

3.  Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektas ,,Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovų kompetencijų tobulinimas per Europos šiaurės šalių švietimo naudingų parktikų pažinimą ir 

pritaikymą“ (projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Rekertienė). 

4. Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės projektas ,,Noriu byloti“ (projekto koordinatorė istorijos 

mokytoja R.Šimėnienė) 

 

 Neformaliojo vaikų švietimo pasiūla/pamokų panaudojimas 2016–2017 m. m. gimnazijoje 

Būrelių 

skaičius 

Panaudota 

valandų 

Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 

proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

17 33 0 58 proc. 

 

Neformaliojo švietimo skyriaus pasiūla/pamokų panaudojimas 2016–2017 m. m. 

Būrelių 

skaičius 

Panaudota 

valandų 

Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 

proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

15 programų 56 - 40 proc.  

 

5. MOKYKLOS RYŠIAI 

 

Kokių ryšių ir kokiu tikslu Jūsų mokykla užmezgė su rajono, šalies ir/ar užsienio švietimo bei 

kitomis įstaigomis 2016–2017 m. m. 

Septintajame neformaliojo švietimo skyriaus organizuojamame festivalyje- konkurse „Ei, mes esam 

talentingi“ dalyvavo mokiniai iš Ukmergės, Biržų, Kupiškio, Zarasų rajonų ir mūsų rajono: Obelių, 

Kamajų, Pandėlio, Rokiškio miesto mokyklų. 

Gimnazijos mokytojai vyksta į Latvijos Respublikos Aknystės vidurinę mokyklą ir veda atviras 

pamokas, patys tobulina savo kvalifikaciją stebėdami Latvijos mokytojų pamokas. Bendras mūsų 

gimnazijos ir Latvijos Respublikos Aknystės vidurinės mokyklos mokinių bei mokytojų projektas- 

muzikinis spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ pristatytas mokyklų bendruomenėms 2017 m. gegužės mėn. 

Su Rokiškio r. Obelių gimnazija dalyvaujame 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimo projekte ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi"    

 

Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2016 – 2017 m. m. 

Bendradarbiavimo formos: susirinkimai, paskaitos, individualūs pokalbiai, kultūriniai ir sportiniai 

renginiai, klasių renginiai, atvirų durų dienos. 

Individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais) apie jų vaikų (globotinių) asmeninę pažangą. 

Neformalūs renginiai klasių bendruomenėms, kuriuose dalyvauja mokiniai, mokinių tėvai (globėjai), 

mokytojai.  

Neformaliojo švietimo skyrius organizavo 2 menines popietes- koncertus mokinių tėveliams: „Lapams 

krintant“ ir „Balta balta, kur dairais“, tėveliai kviesti į kalėdinį dziudo/sambo turnyrą, festivalį- konkursą 

„Ei, mes esam talentingi“. 

Gimnazijoje  organizuotos Rugsėjo 1-osios šventė, Kalėdiniai renginiai, Abėcėlės šventė, Paskutinio 

skambučio šventė, Mokslo metų užbaigimo šventė (nominacijų teikimas) ,,Visi kartu – jėga“, renginys 

„Sporto šventė + Raudonojo kilimo šventė + Naktis mokykloje“. Renginiuose lankėsi ir dalyvavo 

mokinių tėvai.  
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Kur ir kokiomis formomis 2017 m. viešinta Jūsų mokyklos veikla, pasiekimai 

Rajono laikraštyje ,,Gimtasis Rokiškis“ bei „Rokiškio Sirena“. 

Internetiniame gimnazijos puslapyje: www.juodupesgimnazija.jimdo.com 

https://www.grokiskis.lt/bendruomeniu-vartai/vaikai-savo-pasirodymus-skyre-lietuvai 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/rajono-talentai-sublizgjo-festivalyje-ei-mes-talentingi-

2017 

https://www.grokiskis.lt/bendruomeniu-vartai/juodupes-gimnazijoje-apie-karjera-ir-versluma 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/kamil-marainskait-juodups-gimnazijos-ns-mokin-

respublikinio-patriotins-dainos-festivalio-konkurso-2017-myliu-tvyn-ir-tave-i-vietos-laimtoja 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/atsakingas-rpinimasis-jaunja-karta-foto 

https://www.zur.lt/lt/patirtis-ir-jaunyste-puikios-bendradarbiavimo-perspektyvos/ 

 

Kokios dar steigėjo pagalbos tikitės 2017 m.  

1. Reikalingas autobusas mokinių pavėžėjimui (19 vietų). 

2. Būtinas valgyklos patalpų einamasis remontas ir įrangos atnaujinimas. 

3. Reikalingos lėšos lietvamzdžių nuvedimui už nuogrindos ribų, senojo pastato antrojo aukšto 

bendrųjų patalpų remontui pagal atliktą ekspertizės aktą Nr. 17-11-09E_ESR 

4. Reikalingos lėšos IKT įsigyti – išmanioms klasėms įrengti. 

 
 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktorės pareigas                                                                       Audronė Rekertienė 

 

______________ 

http://www.juodupesgimnazija.jimdo.com/
https://www.grokiskis.lt/bendruomeniu-vartai/vaikai-savo-pasirodymus-skyre-lietuvai
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/rajono-talentai-sublizgjo-festivalyje-ei-mes-talentingi-2017
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/rajono-talentai-sublizgjo-festivalyje-ei-mes-talentingi-2017
https://www.grokiskis.lt/bendruomeniu-vartai/juodupes-gimnazijoje-apie-karjera-ir-versluma
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/kamil-marainskait-juodups-gimnazijos-ns-mokin-respublikinio-patriotins-dainos-festivalio-konkurso-2017-myliu-tvyn-ir-tave-i-vietos-laimtoja
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/kamil-marainskait-juodups-gimnazijos-ns-mokin-respublikinio-patriotins-dainos-festivalio-konkurso-2017-myliu-tvyn-ir-tave-i-vietos-laimtoja
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/atsakingas-rpinimasis-jaunja-karta-foto
https://www.zur.lt/lt/patirtis-ir-jaunyste-puikios-bendradarbiavimo-perspektyvos/

