
ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS  DIREKTORĖS DIANOS GUZIENĖS   

2016 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-2016). 

Teiginys Vertinimo 

vidurkis 

1. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.) 

3,3 

2. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo 

dalyko.  

3,3 

3. Mokykloje mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiai sekasi mokykis. 

3,2 

4. Mokytojai su mumis, mokiniais, visur ir visada elgiasi draugiškai ir pagarbiai. 3,2 

5. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje, klasėje, koridoriuose, kieme, 

valgykloje, tualetuose. 

3,2 

 

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

-Mokyklos pažangos ataskaita-2016). 

Teiginys Vertinimo 

vidurkis 

1. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

3,8 

2. Mes nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų 

mokymuisi. 

3,7 

3. Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir 

kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla). 

3,7 

4. Mokykla aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas 

3,7 

5. Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis. 3,5 

 

Mokyklos svarbiausi pasiekimai 2016 m. (informacija iš -Mokyklos pažangos ataskaita-2016) 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos organizuoto ,,Mokyklos bendruomenės metų 

konkurso“ nugalėtoja (projektas ,,Vaiduoklis atgyja“). 

2015-2016 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų 5 – 6 klasių mergaičių kvadrato 

komanda užėmė 2-iąją vietą respublikoje. 

2015-2016 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų vaikinų krepšinio komanda 3x3 

užėmė 3-iąją vietą respublikoje. 

Mokyklos išskirtinumas, kuo galėtumėte dalintis su kitomis švietimo įstaigomis.  

1. Pedagoginio personalo valdymas (pedagogų (įsi)vertinimo orientuotas į lyderystę). 

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 

http://www.juodupesgimnazija.jimdo.com/
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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 2016 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 

3,5 
(2 (MK) +0,5 (NŠS)+1 

(SF)) 

24,65 4,5 32,15 + 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 18 17 0 0 

 

Mokyklos vadovai 2016 m. 
Vardas, pavardė Vadybinio 

darbo stažas 

mokykloje  

Vadybinės 

kategorijos 
Atestacijos metu 

rekomenduota 

tobulinti veiklą 

Kvalifikacijos tobulinimas  2016 

m. (nurodykite tik tobulinimo 

kryptis ir valandų skaičių) 

Diana Guzienė 9 II 1.Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

naudojimas veiklai 

tobulinti. 

2.Tėvų (rūpintojų, 

globėjų) 

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 

21 II 1.Atskirų mokinių 

pažangos ir 

mokyklos 

pažangos 

stebėsena ir 

analizė. 

2.IKT vaidmens 

didinimas ugdymo 

proceso patirties 

sklaidoje ir 

valdyme. 

Informacinių technologijų ir 

mobiliųjų įrenginių galimybės 

ugdymo procese; 

Korupcijos mažinimas ir 

prevencija;  

Ugdymo proceso 

organizavimas taikant 

patyriminio ugdymo metodus; 

ERASMUS KA1 projektas  

 (iš viso: 40 val.) 

Virginija 6 III 1. Tėvų (globėjų, Karjeros ugdymas;  
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Sadauskienė rūpintojų) 

informavimas ir 

švietimas;  

2. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, jų 

veiklos vertinimas 

Ugdymo proceso 

organizavimas;. 

Pamokos organizavimas; 

(iš viso: 31 val.) 

 

Reikšmingiausi direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų vadybinės veiklos pasiekimai 

(vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą) 2016 m.  

Direktorė Diana Guzienė 

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

sėkmingas naudojimas veiklai planuoti ir tobulinti 

2.Komandų subūrimas ir vadovavimas joms kuriant efektyvaus MK lėšų panaudojimo ugdymo 

reikmėms tvarką gimnazijoje. 

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

rezultatus. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė  

1.Sėkmingas tarptautinio tyrimo PIRLS 2016, nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ir 

standartizuotų testų 2, 4, 6 ir 8 klasėse koordinavimas, rezultatų analizė ir numatytos priemonės 

darbo grupėse ugdymo kokybei gerinti. 

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

koordinavimas.  

3.Sėkmingas ERASMUS+K1 projekto ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų 

kompetencijų tobulinimas lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“ koordinavimas 

gimnazijoje. 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Sandra Gindvilienė (dirbo iki 2016 m. rugpjūčio 

31 d.).n 

1. Vaikų vasaros užimtumo organizavimas sutelkiant mokyklos pedagoginę bendruomenę,  projekto 

„Vasaros magija“ parengimas ir įgyvendinimu, vadovavimas projekto įgyvendinimo darbo grupei ( 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso paraiška  2016 metams ir Vaikų 

vasaros poilsio stovyklos organizavimas  Juodupės gimnazijoje ir Žiobiškio turistinėje bazėje, 

organizuotas turiningas laisvalaikis 122 gimnazijos mokiniams). 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Virginija Sadauskienė 

1.Gimnazijos bendruomenės telkimas bendrai veiklai, dalyvavimui ir laimėjimui Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame Mokyklos bendruomenės metų 

konkurse.   

2.Stabilus mokinių įtraukimas į NŠS veiklas/ pamokas (tenkinamas mokinių užimtumo poreikis) 

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

sukūrimas. 

 

Mokytojų  pasiskirstymas pagal amžių 2016 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 22 13 0 

  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2015–2016 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. Efektyvus bendradarbiavimas su tėvais (globėjais). 2 mokytojai (anglų ir 
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istorijos) kvalifikaciją tobulino 5 dienų trukmės stažuotėse užsienyje (Anglijoje ir Graikijoje) pagal 

ERASMUS+K1 projektą ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų 

tobulinimas lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“. Stažuočių kryptys: ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas, mokinių tipologijos pažinimas, tikslingų mokymosi 

motyvavimo strategijų taikymas; asmeninės mokinių pažangos matavimas" 

 

Reikšmingiausi pedagoginės veiklos pasiekimai 2015–2016 m. m.   

Pradinių klasių mokytojos Regina Barauskienė ir Dalia Šimėnienė 

Parengė ir įgyvendino Rokiškio rajono visuomenės sveikatos rėmimo projektą ,,Būk aktyvus – būsi 

sveikas“(organizavo Juodupės bendruomenės vaikų aktyvų poilsį prie jūros). 

Muzikos mokytoja Aurelija Karpovienė 

 Recenzavo Panevėžio kolegijos muzikos pedagogikos studijų programos studento baigiamąjį 

darbą. 

 

Mkykloje dirbę specialistai 2016 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 47; aukštasis universitetinis (edukologijos magistro 

laipsnis; socialinės pedagogikos specializacija); stažas 

– 12 m. 

Specialusis 

pedagogas 

1 / 0,75 40; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinės 

kvalifikacija); stažas - 16 m. 

Logopedas 1 / ,025 40; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinės 

kvalifikacija); stažas – 16 m. 

Bibliotekos vedėjas 0,75 36; aukštasis universitetinis (edukologijos bakalauro 

laipsnis, vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis ir 

mokytojo kvalifikacija); stažas – 12 m. 

Bibliotekininkas 0,5 42; aukštasis universitetinis (pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika); stažas – 18 m. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

0,5 44; aukštasis universitetinis (psichologijos bakalauro 

laipsnis ir mokytojo kvalifikacija); stažas – 9 m. 

Mokytojas padėjėjas 1 /0,5 59; aukštasis universitetinis (istorijos ir visuomenės 

mokslo mokytojo kvalifikacija) stažas - 32 

  

Pastabos, problemos dėl etatų, darbuotojų (specialistų) 2016 m.  

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

nedavė rezultatų – trūksta šios profesijos specialistų rajone. 

 

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. 

2014 metais Juodupės seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 3381 gyventojas, 
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gyventojų nuolat mažėja, vaikų taip pat. Didėja vaikų skaičius, kuriuos teisiškai ir praktiškai 

globoja seneliai, nes tėvai dirba užsienyje. 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 apie 50 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 

24 56 0 16 96 0 

 

Mokyklos ugdymui(si) naudojamos patalpos, priemonės  

Gimnazijos išorė – renovuota. 95 proc. ugdymo erdvių atitinka higienos normas. 5 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. Būtina įrengti valgykloje ventiliacinę sistemą, atnaujinti 

įrangą. 

Mokomieji kabinetais aprūpinti IT priemonėmis, mokiniai vadovėliais. Reikalinga atnaujinti 

mokyklinius baldus, 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 grupėje, nustatomi priemonių įsigijimo prioritetai. 

 

Mokyklos finansavimas. Ūkinė veikla. 

Finansavimo šaltiniai 2016 m. (eurais) 

Mokinio krepšelis 450.397,00 

Valstybės biudžeto (mokytojų išeitinėm) 4.165,00 

Valstybės biudžeto lėšos MMA didinti 4833,00 

Savivaldybės biudžetas  266.735,00 

Savivaldybės biudžetas (šildymo skoloms 

padengti) 

10770,00 

Savivaldybės biudžetas (NŠS) 33.046,00 

Spec. lėšos (gimnazijos) 18.000,00 

Spec. lėšos  (NŠS) 5996,54 

Labdaros ir paramos lėšos (2 proc.) 855,00 

Projektų lėšos 1.457,00 

 

Informacija apie kitas gautas lėšas 2016 m.  

Finansavimo šaltinis Lėšos (Eur) Kur panaudota, kas įsigyta 

Mokinio krepšelis 450.397,00 Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 
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441.248,47 Eur.  

Nepiniginiam turtui įsigyti (vadovėliai, mokymo 

priemonės, ilgalaikis turtas) – 5.041,97 Eur. 

Kitoms išlaidoms finansuoti (kvalifikacijos 

kėlimas, mokinių pažintinė veikla, IKT 

diegimas) – 4.106,56 Eur 

Valstybės biudžeto lėšos 

mokytojų išeitinių kompensacija 

4.165,00 Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 

Valstybės biudžeto lėšos 

MMA didinti 

4.833,00 Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 

Savivaldybės biudžetas 266.735 Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 

157.223,12 Eur, iš jų mokinių pavežėjimui – 

6.147,00 Eur. 

Nepiniginiam turtui įsigyti (tai kuras transportui, 

kitos atsarginės dalys, raštinės reikmenys bei 

kitas trumpalaikis 9.275,28 Eur ir ilgalaikis 

(interaktyvi lenta (TV)) 2.970 Eur turtas. 

Kitoms išlaidoms finansuoti (komunalinės 

paslaugos, ryšiai, šiukšlių išvežimas, pastatų, 

transporto draudimas, kvalifikacijos kėlimas ir 

pan.) -  97.266,60 Eur. Didžiausia išlaidų suma 

yra panaudota šildymui – 81.864,05 Eur. 

 

Savivaldybės biudžetas (NŠS) 33.046,00 Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 

31.759,00 Eur. 

Nepiniginiam turtui įsigyti (mokymo priemonės, 

kitas trumpalaikis turtas) – 825,62 Eur. 

Kitoms išlaidoms finansuoti (kvalifikacijos 

kėlimas, ryšiai, komunalinės paslaugoms.) – 

461,38 Eur. 

Spec. lėšos (gimnazijos) 18.000 Eur Spec. lėšos panaudotos: 

nemokamam maitinimui – 11.575,00 Eur, 

transportui – 1.200,00 Eur, 

gimnazijos remonto darbams, ūkinio 

inventoriaus įsigijimui  ir kitoms prekėms – 

3.834,63 Eur, 

komunalinėms (šildymui) ir kitoms paslaugoms 

– 1390,37  Eur. 

Spec. lėšos  (NŠS) 5.996,54 Spec. lėšos panaudotos: 

darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 3.491,96 

Eur. 

mokymo priemonių įsigijimui – 2.183,57 Eur, 

komunalinėms ir kitoms paslaugoms – 321,01 

Eur. 

Labdaros ir paramos lėšos 

(2%) 

855,00 Sportinė apranga – 140,00 Eur. 

Aktų salės langų keitimas ir remontas - 1.353,60 

(panaudotas 2014-2015 m. paramos lėšos ). 

Projektų lėšos 1.457,00 Projektų veikloms įgyvendinti: 

Sveikatinimo projektas „Sveikatos projektas“ – 

200,00 Eur.; 

Vaikų ir jaunimo socializacijos vasaros stovyklos  

projektas „Vasaros magija“ – 650 Eur.; 
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ERASMUS+ K1 projektas ,,Pagrindinio ugdymo 

pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų 

tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono 

mokyklose“ - 3035 Eur. 

 
Informacija apie remonto darbus, kitą materialinės bazės turtinimą  

Patalpų pavadinimas 

(kabineto, klasės Nr.) 

Atlikti darbai Vertė (eurais) 

Aktų salė Pakeisti nevarstomi langai į 

varstomus (9 vnt) 

904,67 

Aktų salė Einamasis remontas  260,00 

Aktų salė Roletai ir scenos užuolaidos 1.193,60 

Raštinė Einamasis remontas  45,00 

Garažas Sulūžę durys pakeistos vartais  686,75 

 

 

4. MOKINIAI, MOKINIŲ PASIEKIMAI 

 

Mokinių skaičiaus kaita   

 Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius 

2015 m. rugsėjo 1 d. 289 15 

2016 m. rugsėjo 1 d. 283 15 

Skirtumas  -6 0 

 

Mokinių skaičiaus kaita neformaliojo švietimo skyriuje 

 Mokinių skaičius Programų skaičius 

2015 m. rugsėjo 1 d. 107 11 programų 

2016 m. rugsėjo 1 d. 107 12 programų 

Skirtumas  0 +1 programa 

 

 Mokinių socialinis kontekstas 2016 m. 

Mokiniai, likę be tėvų globos 17 

Rizikos grupės mokinių skaičius 28 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius Neturime duomenų 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 142 

 

Mokinių socialinio konteksto įtaka ugdymo procesui, mokymosi pasiekimams, kaip 

sprendžiate iškylančias problemas, kokios pagalbos pasigendate  

Gimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui ir jo šeimai teikia psichologo asistentas (iki 2016 m. 

rugpjūčio 31 d.), 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 
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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 neformaliuosius užsiėmimus, kiekvienais metais organizuojamas 

socialiai remtinų ir iš 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 skyriaus nustatytos 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 individualūs pokalbiai su visais mokiniais ir/ar jų 

tėvais (globėjai, rūpintojai), tokiu būdu didinama tėvų (globėjų) atsakomybė. Pokalbius gimnazijos 

vadovais gali inicijuoti klasės vadovas, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vaiko 

gerovės komisija, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pats mokinys. 

3. Analizuojami mokinių pusmečių/metiniai rezultatai, brandos egzaminų ir PUPP rezultatai, 

standartizuotų testų rezultatai, lankomumas ir teikiami siūlymai bei numatomos priemonės 

rezultatams gerinti. 

4. Atnaujinta ir taikoma nauja pamokų lankomumo tvarka, skatinanti mokinius atsakingai lankyti 

mokyklą, numatanti griežtesnes priemones ir didesnę tėvų (globėjų) atsakomybę. 

 

Mokinių lankomumas 2015–2016 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. 

58,75 77,74 79,09 0,35 9,9 22,45 

 

Pagrindinės 2015–2016 m. m. lankomumo problemos ir jų sprendimai  

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 2015–2016 m. m. proc. 

Klasė Lietuvių k. Matematika 

4 kl. 94,7 78,9 

8 kl. 54,5 37,5 

 

Ketvirtokų ir aštuntokų vertinimas pasinaudojant standartizuotais testais, pagrindinės 

įžvalgos  
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2016 m. standartizuotus testus atliko 4 klasės 19 mokinių ir 8 klasės. 24 mokiniai. Lyginant su 

šalies mokyklomis 4 klasių mokinių geriausi pasaulio pažinimo pasiekimai – aukštesni nei šalies, 

atitinka šalies pasiekimus - matematikos, truputį žemesni skaitymo, prasčiausiai sekėsi rašymas. 8 

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

skaitymo tokie pat, gamtos mokslų truputi 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).  

 

Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą 

skaičius/dalis      

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius     

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių dalis  

(proc.) 

21 20 95,23 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Neišlaikė  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k.  0 0 0 1 3 6 4 4 3 0 0 

Matematika  0 0 0 4 1 5 4 2 3 2 0 

 

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius/dalis  

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

mokinių dalis  (proc.) 

20 20 20 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

 

Egzaminas 

Kandidatų 

skaičius 

Neišlaikė 16–35 36–85 86–99 100 

Užsienio  

kalba (anglų)  

20 3 7 8 1 1 

Užsienio  

kalba (rusų) 

0 0 0 0 0 0 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

19 2 9 8 0 0 

Chemija 1 0 0 0 1 0 

Fizika 4 0 2 2 0 0 

Matematika 20 5 12 1 2 0 

Istorija 6 0 5 1 0 0 

Biologija 10 0 8 1 1 0 

Geografija 12 0 5 7 0 0 

Informacinės 

technologijos              

0 0 0 0 0 0 
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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 - 20 

21 Vienuoliktoje klasėje –16 

Profesinio rengimo centruose – 5 

Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą - 20 

20 Aukštosiose universitetinėse mokyklose – 5 

Kolegijose –  10 

Profesinėse – 4 

Užsienio aukštosiose mokyklose – 0 

 

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

 

Į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais keliamų mokinių skaičius/dalis  

Mokinių skaičius  

2014–2015 m. m. pabaigoje 

Mokinių, perkeltų su 

nepatenkinamais pažymiais, 

skaičius 

Baigusių mokslo metus ir 

perkeltų su nepatenkinamais 

dalis  (proc.) 

299 5 1,67 proc. 

 

Kiti mokinių 2015–2016 m. m. pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektuose 

ir kt.  

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

159 38 130 21 74 23 

 

Ypatingi, išskirtiniai mokinių laimėjimai 2015–2016 m. m. garsinę mokyklą, miestą, rajoną 

Mokinys/kolektyvas Parengęs mokytojas Atstovavo Kur ir ką laimėjo 

5 – 6 klasių mergaičių 

kvadrato komanda 

Pradinių klasių 

mokytoja R. 

Barauskienė 

Gimnaziją Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 

mokyklų kvadrato varžybose – II 

vieta respublikoje. 

Vitas Barauskas 

Ignas Juškevičius 

Kasparas Kavoliūnas 

Tomas Gaidamak 

Kūno kultūros 

mokytojas 

A.Navickas 

Gimnaziją Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 

mokyklų krepšinio 3x3 varžybose – 

III vieta respublikoje. 

Mergaičių futbolo 

komanda 

Kūno kultūros 

mokytojas V. Savickas 

Gimnaziją Lietuvos mokyklų žaidynių, kaimo 

mokyklų zoninėse varžybose 

iškovota III  vieta. 

„LADYGOLAS – 2016“ Rokiškio 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mergaičių salės futbolo varžybose 

iškovota I vieta. Panevėžio 

apskrities finalinėse varžybose - V 

vieta.. 

Pradinių klasių 

mokinių komanda 

Pradinių klasių 

mokytoja R. 

Barauskienė 

Gimnaziją Rajoniniame konkurse 

,,Šviesoforas“ – II vieta, 

atstovavimas regioniniame 

konkurse. 

Merginų vokalinis 

ansamblis ,,Grave“ 

Muzikos mokytoja 

A. Karpovienė 

Gimnaziją Tarptautiniame konkurse – 

festivalyje  ,,Kylanti žvaigždė“ -  I 
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vieta. 

Vokalinis ansamblis 

,,Laumžirgis“ 

Muzikos mokytoja 

A. Karpovienė 

NŠS Tarptautiniame konkurse – 

festivalyje  ,,Kylanti žvaigždė“ -  II 

vieta. 

II g klasės mokiniai Biologijos mokytoja 

Lina Lašienė 

Gimnaziją Respublikiniame gamtosauginiame 

projekte ,,Laimingas vanduo – 

laimingas žmogus“ – I vieta. 

 

Mokyklos projektinė veikla 2016 m. 

• Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo 

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

• Rokiškio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Vasaros magija“ 

(dalyvavo 108 1 – 8 klasių mokiniai; projekto vadovė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėja S.Gindvilienė). 

• Erasmus+ projektas ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas 

ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“ (projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui A. Rekertienė). 

 

 Neformaliojo vaikų švietimo pasiūla/pamokų panaudojimas 2015–2016 m. m. gimnazijoje 

Būrelių 

skaičius 

Panaudota 

valandų 

Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 

proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

19 32 1 60,4 proc. 

 

Neformaliojo švietimo skyriaus pasiūla/pamokų panaudojimas 2015–2016 m. m. 

Būrelių 

skaičius 

Panaudota 

valandų 

Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 

proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

12 programų 56 - 38 proc. 

 

5. MOKYKLOS RYŠIAI 

 

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

kitomis įstaigomis 2015–2016 m. m. 

Atnaujinti ryšiai ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Aknystės vidurine 

mokykla. Vyksta intensyvus bendradarbiavimas visais lygmenimis, vykdomi bendri kultūriniai, 

metodiniai projektai, konkursai. Gimnazijos mokytojai vyksta į Aknystę ir veda atviras pamokas, 

patys tobulina savo kvalifikaciją stebėdami Latvijos mokytojų pamokas. 

 

Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2015–2016 m. m. 

Bendradarbiavimo formos: susirinkimai, paskaitos, individualios konsultacijos, kultūriniai ir 

sportiniai renginiai, klasių renginiai, atvirų durų dienos. 

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

2016 m. sulaukėme tėvų (globėjų) iniciatyvos dėl mokyklinių uniformų. Kiekvienais metais tikimės 

ir laukiame konkrečių pasiūlymų iš tėvų, tačiau nesulaukiame jų iniciatyvų, todėl patys stengiamės 

konsultuotis, klausti nuomonės, pritarimo ar nepritarimo dėl gimnazijos iniciatyvų. 

Neformalūs renginiai klasių bendruomenėms, kuriuose dalyvauja mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai), mokytojai.  

Neformaliojo švietimo skyriaus organizuotos 2 popietės su mokinių tėveliais: pusmečio 

atsiskaitymo koncertas ir šeimos diena 2016 m. gegužės mėn. (estradinės muzikos studijos. mokinių 

koncertas- popietė), dziudo/sambo kalėdinis  ir pavasario turnyrai. 
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Gimnazijoje Abėcėlės šventė, Pirmosios raidelės šventė, Kalėdiniai renginiai, Rugsėjo 1-osios 

šventė, Mokslo metų užbaigimo šventė (nominacijų teikimas) ,,Visi kartu – mes jėga“. 

 

Kur ir kokiomis formomis 2016 m. viešinta Jūsų mokyklos veikla, pasiekimai 

Rajono laikraštyje ,,Gimtasis Rokiškis“ 

Internetiniame gimnazijos puslapyje: www.gimnazija.juodupe.lt;               

www.juodupesgimnazija.jimdo.com 

http://rokiskis.lt; portale emokykla.lt. 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokyklos-bendruomenes-metu-

konkurso-nugaletojus-sveikins-x-faktoriaus-finalininkai 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/jaunimas/juodupeje-vyko-festivalis-konkursas-ei-mes-esam-

talentingi 

Facebook paskyroje https://www.facebook.com/N%C5%A0S-Juodup%C4%97-112713572127954/ 

 

Kokios dar steigėjo pagalbos tikitės 2017 m.  

1. Reikalingas autobusas mokinių pavėžėjimui (19 vietų).. 

2. Būtinas valgyklos ir seniausio gimnazijos pastato vidaus patalpų kapitalinis remontas, 

reikalingas techninis projektas arba lėšos techninio projekto pirkimui.. 

3. Reikalingos lėšos IKT įsigyti – išmanioms klasėms įrengti.. 
 

 

Direktorė                                                                                                                        Diana Guzienė 

______________ 
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