JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ
1. 2017 metų veikla vykdyta vadovaujantis 2017 m. metinėje veiklos programoje iškeltais
tikslais bei uždaviniais.
2. 2017 m. veiklos programos tikslai ir uždaviniai:
2.1. Užtikrinti veiksmingą kokybišką ugdymo proceso organizavimą, siekiant mokinio
asmenybės brandos.
2.1.1.Tobulinti pamokos organizavimą;
2.1.2. Dalintis gerąja pedagogine-metodine patirtimi, įgyti naujų kompetencijų, siekti
ugdymo(si) kokybės, pažangos;
2.1.3. Siekti mokinio asmenybės brandos, stebint ir fiksuojant mokymosi asmeninę
pažangą, ugdant atsakomybę už savo mokymąsi.
2.2. Kurti atvirą kaitai ir bendradarbiavimui, kūrybingą ir efektyviai veikiančią gimnazijos
bendruomenę.
2.2.1. Tikslingai naudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius siekiant gimnazijos
strateginių tikslų;
2.2.2. Kurti saugias, šiuolaikiškas ugdymo (-si) sąlygas, modernią, mokymąsi skatinančią
aplinką.
2.2.3. Tobulinti viešuosius ryšius, atskleisti visuomenei gimnazijos veiklos pasiekimus.
3. Mokinių skaičius gimnazijoje:
3.1. 2017 metų sausio 1 d. – 438 mokiniai (18 klasių komplektų);
3.2. 2017 metų rugsėjo 1 d. – 388 mokiniai (17 klasių komplektų) + 33 Suaugusiųjų
mokymo skyriaus mokiniai (2 klasių komplektai).
3.3. 34 mokiniai gauna nemokamą maitinimą. 6 mokiniai likę be tėvų globos.
4. Mokytojų skaičius gimnazijoje:
4.1. 2017 m. sausio 1 d.: 47 mokytojai (iš jų 10 dirba nepagrindinėse pareigose);
4.2. 2017 m. rugsėjo 1 d.: 47 mokytojai (2 – ekspertai, 31 – metodininkas, 9 – vyresnieji
mokytojai), 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas;
4.3. Gimnazijos administracija 2017 m. rugsėjo 1 d.:
4.4.1. direktorius Vidmantas Sutnikas - II vadybinė kategorija;
4.4.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Mačiulienė- II vadybinė kategorija;
4.4.3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Židonienė - III vadybinė kategorija;
4.4.4. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Žilinskienė- III vadybinė kategorija;
4.4.5. Suaugusiųjų ugdymo skyriaus vedėja Aldona Laucienė - III vadybinė kategorija;
4.4.6. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Norvaišas.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS TIKSLUS IR
UŽDAVINIUS. VEIKLOS REZULTATAI
5. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi
5.1. Formuojant Gimnazijos ugdymo turinį vadovautasi švietimo stebėsenos, mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, Gimnazijos
veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis, sudaroma galimybė kiekvienam mokiniui
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dirbti aktyviai, stiprinti mokymosi motyvaciją, rinktis dalykų modulius aukštą pasiekimų lygį
turintiems mokiniams (gilinti dalykų mokymąsi) bei žemesnių gebėjimų mokiniams (žinių,
gebėjimų spragoms kompensuoti).
5.2. 2017 metų ugdymo turinio ypatumai:
5.2.1. I pusmetį Gimnazijos I ir II klasėse ugdymo turinio diferencijavimui mokiniai buvo
dalijami į srautus per matematikos pamokas. Siekiant geresnių mokymosi rezultatų, užtikrinant
mokinių poreikių patenkinimą per lietuvių kalbos pamokas I gimnazijos klasių mokiniai buvo
dalinami į laikinąsias grupes naudojant vidinį (klasės) diferencijavimą, o II klasių mokiniai buvo
dalijami į srautus (šešias laikinąsias grupes). Dėl individualių pasiekimų pokyčių po I pusmečio
keletas mokinių keitė srautą. Pastebėta, jog srautą keitė dėl padarytos pažangos daugiau mokinių nei
tų, kurių rezultatai tapo žemesni. Gimnazijos I-ose klasėse fizikos ir chemijos tiriamiesiems
darbams atlikti gegužės mėnesį vieną pamoką per savaitę klasės buvo dalinamos į grupes;
5.2.2. II pusmetį (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.) Gimnazijos I klasėse siekiant geresnių
mokymosi rezultatų, užtikrinant mokinių poreikių patenkinimą ugdymo turinio diferencijavimui
mokiniai per lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos pamokas dalijami į srautus pagal aštuntos
klasės metinį įvertinimą, standartizuotų testų rezultatus bei diagnostinį patikrinimą, derinant su
mokinių tėvais. Galimybę tai daryti leidžia pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.
Vienas srautas (anglų kalbos – du srautai) sudaromas iš visų klasių mokinių, kurių pasiekimai yra
aukščiausi, kiti srautai sudaromi klasių pagrindu. Antrose gimnazijos klasėse vieną pamoką per
savaitę klasė dalijama į grupes per lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamokas, atsižvelgiant į mokinių
pasiekimus ir pažangą iš pamokų, skiriamų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, laikinąsias grupes
formuojant pagal mokinių pasiekimus ir pažangą. Po pirmojo pusmečio dėl individualių pasiekimų
pokyčių sudaroma galimybė keisti grupę. I-ose gimnazijos klasėse gamtos mokslų (fizikos,
chemijos, biologijos) eksperimentinių ir praktinių darbų metu vieną pamoką per savaitę klasė
dalijama į grupes.
6. Pagalba mokiniui.
6.1. Mokinius, jų tėvus, mokytojus konsultuoja Gimnazijoje dirbantys specialistai:
socialinis pedagogas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas, profesijos patarėjas. Darbo
grupė, patvirtinta direktoriaus 2017 m. spalio 17 d. įsakymu V-136, atnaujino vaiko gerovės
komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentą, lankomumo tvarkos aprašą, patvirtintą
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu V-120;
6.2. Mokymosi pagalba buvo teikiama pastebėjus, kai mokiniui nesiseka pasiekti
bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų (klasių auklėtojų prašymu), po
nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos, direktoriaus įsakymu buvo skiriama
trumpalaikė konsultacija. Mokymosi sunkumams nemažėjant, mokytojas pildo pagalbos teikimo
prašymą ir kreipiasi į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją (toliau -VGK). Mokinio tėvai, mokinys,
mokytojas yra kviečiami į VGK posėdį, kurio metu aptariami mokinio sunkumai ir sudaromas
pagalbos teikimo planas;
6.3. Mokiniams, grįžusiems iš užsienio, baigusiems užsienio valstybės pagrindinio ugdymo
programos dalį (vienas mokinys grįžo iš Airijos) ir vidurinio ugdymo programos dalį (viena mokinė
grįžo iš JAV po metus trukusio mokymosi) buvo skiriamos atskirų dalykų trumpalaikės ir ilgalaikės
(lietuvių k., rusų k. ir biologijos) konsultacijos ugdymo skirtumams likviduoti.
7. 2016–2017 mokslo metų Joniškio ,,Aušros‘‘ gimnazijos UKC veikla:
7.1.1. gimnazijos internetiniame puslapyje (www.joniskiogimnazija.lt ) sukurta skiltis
„Ugdymas karjerai‘‘;
7.1.2. surengta 3 kl. mokiniams Karjeros diena (projektas „Į gyvenimą“) Joniškio rajono
įmonėse;
7.1.3. karjeros diena 1-2 kl. mokiniams apie profesijos pasirinkimą ,,Įšok į tėvų klumpes‘‘;
7.1.4. organizuotas gimnazistų susitikimas-projektas su buvusiais abiturientais-studentais,
,,Sugrįžimai 2017 ‘‘;
7.1.5. išvyka į Siemens areną, į trečiąjį Studfestą;
7.1.6. suorganizuota ekskursija į Vilnių į LITEXPO Tarptautinę parodą ,,Studijos 2017 ‘‘.
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8.2. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas integruojamas į formaliojo ir neformaliojo
švietimo veiklas:
8.2.1. 2017 m. I pusmetį gabių mokinių ugdymui skiriamos 6 val. iš neformaliojo švietimo
valandų ( gamtotyra, chemija, matematika, įdomioji geografija, jaunųjų matematikų mokykla);
8.2.2. 2017 II pusmetį – 6,5 val. ( jaunųjų matematikų mokykla, jaunųjų chemikų tyrėjų
klubas, matematika, įdomioji geografija, GIS (informacijos pateikimas žemėlapiuose), jaunieji
astronomai);
8.2.3. talentingų mokinių ugdymui skiriamos neformaliojo švietimo valandos
(muzikavimui, sportui, dainavimui, šokiui).
9. Ugdymo(si) aplinkos.
Chemijos ir ekonomikos kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, įvairių
dalykų pamokose mokiniai turi galimybę naudotis planšetėmis (32 planšetės). IKT padeda gilinti
dalyko žinias, pristatyti darbus, tyrinėti ir eksperimentuoti. Gimnazijos teritorijoje įrengta „lauko“
klasė, pradėtas rekonstruoti aikštynas. Parengtas projektas ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos
modernizavimas“. Pradėtas įrengti gimnazijos parkas.
10. Mokinių saugumas ir prevencinė veikla.
10.1. Akcijos, kurias organizavo arba kuriose dalyvavo gimnazijos moksleiviai:
10.1.1. prevencinė akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“;
10.1.2. kraujo donorystės akcija „Tu gali padovanoti gyvenimą“;
10.1.3. pilietiškumo akcijos (sausio 13 d. „Atmintis gyva, nes liudija“, vasario 16 d., kovo
11 d., „Laisvės skrydis“ 2017);
10.1.4. prevencinės stovyklos „Sniego gniūžtė“;
10.1.5. labdaros akcija Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų globos skyriui;
10.1.6. akcija Pasaulinei dienai be tabako „Pučiu ne dūmus, o muilo burbulus“;10.1.7;
10.1.7. Transparency international organizuota „Skaidrumo vėliavų“ iniciatyva 2017;
10.1.8. konkurse „Sveikuolių sveikuolisi“ rajono 9-11 klasių grupėje laimėta I vieta;
10.1.9. konkurse „Sveikatos fiesta – 2017“ pripažinti nugalėtojais ir pakviesti į veiksmo
dienas Lenkijoje.
11. Prevencinė veikla:
11.1. klasių valandėlės 2 klasių mokiniams „Mokinių teisės, pareigos ir atsakomybė“
(socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė);
11.2. protmūšis 1 klasių mokiniams „Patyčioms Ne!“ (socialinė pedagogė Jurgita
Bulzgienė, psichologė Justina Čepulytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilma
Mingailienė);
11.3. klasių valandėlės 3 klasių mokiniams „Teisės aktai reglamentuojantys tabako
kontrolę“ (socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė, Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė);
11.4. veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2017“ (socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė,
psichologė Justina Čepulytė);
11.5. tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas (socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė,
dailės mokytoja Jurgita Burauskienė);
11.6. klasių valandėlės 3 klasių mokiniams „Psichologinės sveikatos stiprinimas“
(psichologė Justina Čepulytė);
11.7. klasių valandėlės 2 ir 4 klasių mokiniams „Egzaminų stresas“ (psichologė Justina
Čepulytė);
11.8. klasių valandėlės 1 klasių mokiniams „Adaptacijos sunkumai mokykloje“ (psichologė
Justina Čepulytė);
11.9. klasių valandėlės 1 klasių mergaitėms „Valgymo sutrikimai“ (psichologė Justina
Čepulytė);
11.10. klasių valandėlės 4 klasių mokiniams „Pyktis – iš kur jis kyla ir kaip jį suvaldyti?“
(psichologė Justina Čepulytė);
11.11.tyrimas „Patyčių paplitimo mastas gimnazijoje“ (socialinė pedagogė Jurgita
Bulzgienė, psichologė Justina Čepulytė).
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12. Ugdymo rezultatai (mokinių pasiekimai ir pažanga).
12.1. 2017 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 114 mokinių, visi įgijo pagrindinį
išsilavinimą, o 90,4 proc. iš jų siekia vidurinio išsilavinimo gimnazijoje. PUPP ir brandos egzaminų
rezultatai rodo, kad mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai geros. Visi (114) antrų
gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo lietuvių (gimtosios) kalbos ir matematikos pasiekimų
patikrinime;
12.1.1. 2016-2017 m. m. PUPP rezultatai:
Mokinių
skaičius
(ugdymo
proceso
pabaigoje)

Mokslo
metai

Pasiekimų
patikrinimas
(dalykas)

Lietuvių kalba
2016-2017
m. m.

114
Matematika

Pasiekimų lygis

Mokinių
skaičius

Dalis
(procentais)

Nepatenkinamas (1-3)
Patenkinamas (4-5)
Pagrindinis (6-8)
Aukštesnysis (9-10)
Nepatenkinamas (1-3)
Patenkinamas (4-5)
Pagrindinis (6-8)
Aukštesnysis (9-10)

1
21
79
13
19
35
40
20

0,88
18,42
69,3
11,4
16,67
30,7
35,09
17,54

12.2. 2017 m. vidurinio ugdymo programą baigė 128 mokiniai, 127 iš jų įgijo vidurinį
išsilavinimą. Prieš pasirenkant brandos egzaminus buvo vykdoma bandomųjų egzaminų sesija.
Bandomųjų egzaminų sesija vyko vasario mėn. Jos rezultatai padėjo apsispręsti ir tinkamai
pasirinkti egzaminus bei sėkmingai juos laikyti. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą
rinkosi laikyti 5,5 proc. abiturientų. Tik du abiturientai rinkosi laikyti du egzaminus, dauguma – 4-6
egzaminus;
12.3. 2017 metų brandos egzaminų rezultatai:
12.3.1. Mokyklinių egzaminų rezultatai.
Egzaminas
Lietuvių kalba
(gimtoji)
Menai

Pasirinko

Pasirinko, %

Išlaikė

Išlaikė, %

7
1

5,5
0,78

7
1

100
100

12.3.2.Valstybinių egzaminų rezultatai:
Egzaminas

Matematika
Užsienio
kalba (anglų)
Biologija

Lai
kė
12
1
10
7
11
9
38

Fizika
Istorija

19
78

Lietuvių k.
gimtoji

%
94,5
3
83,5
9
92,9
7
29,7
14,8
4
60,9

Išlaikė

%

99

81,8

104

97,2

118
38

99,2
100

19
78

100
100

16-35

%

46

36-85

%

86-100

0

33,1

13

%

43

38
40,2

49

45,8

12

10,7
11,2

25
15
5

21
39,5
26,3

72
21
13

61
55,3
68,4

21
2
1

17,6
5,2
5,3

27

34,6

44

56,4

7

9

4

Chemija
14
Informacinės
technologijos 11
Geografija

43

4
10,9
4
8,95
33,5
9

14

100

11

100

43

100

6

42,9

7

50

1

7,1

4
13

36,4
27,7

5
27

45,5
62,8

2
3

18,2
7

13. Mokinių pasiekimai bei laimėjimai rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose:
fizikos olimpiados antrasis etapas:
1g klasė – I, II ir III vietos;
2g klasė – I vieta;
3g klasė – I ir II vietos;
4g klasė – I, II ir III vietos;
biologijos olimpiados antrasis etapas:
1g klasė – I ir III vietos;
2g klasė – I, II ir III vietos;
3g klasė – I, II ir III vietos;
4g klasė – I ir II vietos;
chemijos olimpiados antrasis etapas:
1g klasė – I, II ir III vietos;
2g klasė – I ir II vietos;
3g klasė – I, II ir III vietos;
4g klasė – II ir III vietos;
matematikos olimpiados antrasis etapas:
2g klasė – I vieta;
3g klasė – I vieta;
4g klasė – I, II ir III vietos;
anglų kalbos olimpiados antrasis etapas:
3g klasė – I, II ir III vietos;
4g klasė – I, II ir III vietos;
respublikinis anglų kalbos konkursas 9-10 klasių mokiniams:
1g klasė – II vieta;
2g klasė – I ir III vietos;
lietuvių kalbos meninio skaitymo rajoninis turas :
2g klasė – I vieta;
geografijos olimpiados antrasis etapas:
1g klasė – II vieta;
2g klasė – I ir II vietos;
3g klasė – I, II ir II vietos;
4g klasė – I ir II vietos;
istorijos olimpiados antrasis etapas:
2g klasė – I vieta;
3g klasė – III vieta;
4g klasė – II vieta;
IT rajoninio konkurso nugalėtojai:
3g klasė – I, II ir III vietos;
4g klasė – I, II ir III vietos;
rusų kalbos olimpiados antrasis etapas:
1g klasė – III vieta;
3g klasė – I, II ir III vietos;
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lietuvių kalbos olimpiados antras turas:
1g klasė – I vieta;
Technologijų olimpiados II turas:
2g klasė – III vieta;
sportiniai laimėjimai rajone ir Lietuvoje:
rajoninės mokyklų žaidynių tinklinio varžybos (vaikinai, merginos) – I vieta;
rajoninės mokyklų žaidynių krepšinio varžybos (vaikinai , merginos) – I vieta;
rajoninės mokyklų žaidynių smiginio varžybos( vaikinai, merginos) – I vieta;
rajoninės mokyklų žaidynių šaškių varžybos – I vieta;
rajoninės mokyklų žaidynių lengvosios atletikos rungčių varžybos( vaikinai,
merginos – I vieta;
Joniškio rajono moterų tinklinio pirmenybės, I vieta;
zoninės mokyklų žaidynių tinklinio merginų varžybos II vieta;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio merginų varžybos – 9–12 vieta;
ŽŪM dešimtokų taurė- I vieta;
ŽŪM tinklinio turnyras „Draugystės taurė“ vaikinai I vieta;
ŽŪM tinklinio turnyras „Draugystės taurė“ merginos I vieta;
Lietuvos mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybos 9–16 vieta;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos rungčių varžybos
merginos, 6 ir 11 vietos asmeninėse rungtyse, komandinė – 19 vieta;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių smiginio varžybos, vaikiniai – 4 vieta;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybos, komandinė – 10 vieta,
asmeninė L. Baltramaitis-II vieta prie pirmos lentos;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos rungčių varžybos
vaikinai -15 vieta;
finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių smiginio varžybos merginos – 17 vieta.
2016–2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių sporto šakų varžybų rezultatų
suvestinėje ( III grupė) - 7 vieta iš 147mokyklų);
kiti laimėjimai:
respublikinis mokinių ir studentų audiovizualinis festivalis – konkursas „Daina LT
2017“, nominacija „Matau dainą“;
respublikinis informacinių technologijų konkursas IFtorina – 2017, VDU –
paguodos prizas;
XIII-asis tarptautinis jaunimo roko grupių ir solistų festivalis „Skersvėjis
2017“, nominacija „Geriausia vokalistė“;
III-asis respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis „Aukštyn kojom“,
nominacijos „Vokalo kultūra“ ir „Puikiai skambėjusi daina“;
Šiaulių regiono dainos anglų kalba konkursas „OUR Vision“, II vietą;
matematikos olimpiada - konkursas Šiaulių krašto merginoms (Didždvario
gimnazija) laimėtos dvi II vietos (1g kl. ir 3g kl.) III vieta (2g kl. ir 4g kl.);
dalyvauta matematikos komandinėse varžybose (S. Šalkauskio gimnazija);
respublikinė 66-oji matematikos olimpiada, laimėtas bronzos medalis;
tarptautinis informacinių technologijų konkursas BEBRAS, I turas rajone, I, II, III
vietos;
respublikinis IT ir anglų kalbos konkursas „Žinių erdvė“ – II vieta (respublikoje);
tarptautinio projekto „Wat′s your impact on Earth“ logotipo konkurse – I vieta;
tarptautinio projekto „ Play CS+MTG“ logotipo konkurse – I vieta;
tarptautinėje šiaurės Lietuvos parodoje-mugėje, floristinių kilimų konkurse – I
vieta;
XXIX respublikinėje geografijos olimpiadoje laimėtas LR Švietimo ir mokslo
ministerijos III laipsnio diplomas.
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14. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir vadovavimas pedagogų kvalifikacijai
14.1. 2017 metais mokytojai kėlė kvalifikaciją:
seminaruose visai bendruomenei – 174 valandas;
mokomojo dalyko seminaruose – 907 valandas;
IKT seminaruose – 52 valandas;
kitų ugdymo sričių, vadybos seminaruose – 282 valandas;
seminarai bei darbo stebėjimas užsienyje – 506 valandos;
Iš viso: 1921 valandos.
14.2. 2017 m. 25 mokytojai mokytojai skaitė 54 pranešimus, vedė seminarus šalies bei
rajono mokytojams.
15. Gimnazijos organizuotos konferencijos ir kiti renginiai:
15.1. organizuota tarptautinė etnokultūrinė konferencija „Atgimki, baltiška dvasia“, 201703-03;
15.2. organizuota respublikinė konferencija "Biblijos moterys", 2017-04-25;
15.3. organizuota respublikinė istorijos, pilietiškumo, neformalaus švietimo mokytojų ir
mokinių metodinė - praktinė konferencija "Nepriklausomybė: kelias, žmonės, darbai ir šventės",
2017-05–12;
15.4. organizuota tarptautinė metodinė-praktinė konferencija "IKT taikymas ir inovatyvūs
ugdymo metodai", 2017-11-30;
15.5. dalyvauta kasmetiniame „Pusiaužiemio žygyje“ Kurtuvėnų regioniniame parke, 17
mokinių, 2017-01-25;
15.6. paruošti šokėjai dalyvavo socialiniame projekte taikai ir vienybei Žemėje „Šokis
Žemei“;
15.7. organizuota Europos kalbų diena;
15.8. organizuotos „Lietuvių kalbos dienos“ (5 dienos);
15.9. organizuotas koncertas „Su daina per gyvenimą“;
15.10. organizuotas dainų festivalis “Dainuoju Lietuvai”;
15.11. organizuoti gitaristų ir „Dainavimo studija“ koncertai;
15.12. vyko respublikinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Terpsichorės keliais“;
15.13. organizuota pasaulinė diena „Be automobilio“ – gimnazijos bendruomenės
renginys;
15.14. vaiko gerovės komisijos organizuoti ir vykdyti „Metų gimnazistas“ rinkimai;
15.15. organizuota dviejų dienų stovykla Šiauliuose „Ir tiesa padarys jus laisvus“ (15
mokinių), 2017-04-20,21.
16. Projektinė veikla
16.1. Projektai gimnazijoje:
16.1.1.„ Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“: J. Kisieliaus meninio
skaitymo konkursas (mokyklinis ir rajono turas), susitikimų su buvusiais gimnazijos auklėtiniais
ciklas;
16.1.2. projektas „Veiklus jaunimas“ – neformali jaunimo grupė „Stop“;
16.1.3. projektas „Jaunimo kompasas“;
16.2. Tarptautiniai projektai:
16.2.1. parengtas ir finansuotas Erasmus + KA2 tarptautinis projektas „What‘s your
impact on Earth? “. Partneriai: Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva. Projekto
partnerių susitikimas Vengrijoje;
16.2.2. įgyvendintas tarptautinis Nordplus junior projektas „Skatink. Motyvuok.
Bendradarbiauk.“ Partneriai: Lietuva, Latvija, Suomija, Estija. Projekto partnerių susitikimas
Suomijoje;
16.2.3. parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Play CS+ MTG“.
Projekto partneriai: Portugalija, Graikija, Vokietija, Belgija, Italija, Lietuva. Projekto partnerių
susitikimas Lietuvoje;
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16.2.4. Erasmus+ KA1 tarptautinis projektas „IKT gabių mokinių ugdymui“;
16.2.10. projekto veiklų vykdymas: mokytojų mobilumai mokymosi tikslais Graikijoje (4
mokytojai), Didžiojoje Britanijoje (2 mokytojai), Čekijoje (2 mokytojai);
16.2.11. DOFe veiklų organizavimas ir vykdymas;
16.2.12. bendradarbiavimas su Latvijos Alūksnės miesto valstybine gimnazija ir Latvijos
Rygos lietuvių mokykla.
17. Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą ir jų švietimas
Naujai atvykusių mokinių tėvai supažindinami su Gimnazijos ugdymo tvarka ir
reikalavimais, informuojami apie situaciją pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui, skatinami įsijungti
į kultūrinę, pažintinę, sportinę veiklas. Tėvų iniciatyva suorganizuotas seminaras Gimnazijos
mokinių tėvams „Sveika mityba“, įvyko sveikatingumo diena ir sporto renginys, organizuotas
Gimnazijos mokinių Tėvų tarybos. Tėvai stebi mokinių rezultatus elektroniniame dienyne. Du-tris
kartus per metus tėvai informuoti apie mokinių pažangą tėvų susirinkimuose ir tėvų dienose.
Vaiko gerovės komisija inicijavo mokinių, jų tėvų ir mokytojų pokalbius dėl lankomumo ir
mokymosi problemų.
Stiprindami vaiko psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą, tėvai įsijungė į projektines
veiklas, dalyvavo vidužiemio žygyje.
Keletas tėvų inicijavo pokalbius karjeros planavimo bei prevenciniais klausimais.
18. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas
Joniškio „Aušros“ gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl
mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos
patvirtinimo“.
Direktorius įsakymu Nr. V-38 (2017-02-28) buvo sudaryta gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo darbo grupė. 2017 m. pavasarį atliktas gimnazijos 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių
patirtys“ (rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“) gilusis veiklos kokybės įsivertinimas. Nustatyti
stiprieji ir tobulintini šio rodiklio aspektai:
18.1. Stiprieji aspektai ( mokinių, tėvų, mokytojų vertinimų vidurkiai):
18.1. mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis,
asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu,
asmeniniu mokytojo pavyzdžiu;
18.1.2. mokomoji medžiaga siejama su kitais mokomaisiais dalykais, su kasdieniu mokinių
pasauliu bei interesais;
18.1.3. gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna apildomų
užduočių;
18.1.4. per pamokas mokytojai skiria užduotis, kurias reikia atlikti su vienu ar keliais
klasės draugais, pristatomi grupių darbo rezultatai;
18.1.5. tėvai gauna aiškią informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus,
mokymosi spragas;
18.1.6. per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su mokytojais metu vaiko pasiekimai
ir pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pažymiais, o yra palyginami vaiko ankstesni
pasiekimai su dabartiniais;
18.2. 2017 m. gruodžio mėnesį užpildyta ir išsiųsta LR švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir
pažangos anketa 2016-2017 m. m.
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III SKYRIUS
BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS
19. Gimnazijos ugdymo proceso aprūpinimas:
19.1. Įsigyta iš MK lėšų :
stacionarus kompiuteris - 3 vnt. už 2654,66 Eur;
vaizdo projektorius – 2vnt. už 4788,65 Eur;
nešiojamas kompiuteris – 18 vnt. už 8919,83 Eur;
daugiafunkciniai įrenginiai-spausdintuvai - 4 vnt. už 778,05 Eur;
dokumentų kamera –1 vnt. už 459,99 Eur
3D spausdintuvas — 1 vnt. už 1606,00 Eur;
baldai – 26 vnt. už 3409,00 Eur;
suoliukai sporto salei – 8 vnt. už 1068,00 Eur;
skelbimų ir kreidinė lentos – 5 vnt. už 222,90 Eur;
vadovėliai, knygos, spaudiniai – už 7954,60 Eur;
kitos mokymo ir ugdymo priemonės - už 7938,06 Eur.
iš viso: 39799,74 Eur.
19.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta:
gimnazijos stadiono techninis projektas – 9000,00 Eur;
išviso: 9000,00 Eur.
19.3. Iš specialiųjų programų lėšų įsigyta:
indaplovė – 1427,79 Eur;
traktoriukas-žoliapjovė – 3000,00 Eur.
Iš viso: 4427,79 Eur.
19.4.Gauta finansinė parama 2017m.:
tėvų 2 proc. parama – 2060,47 Eur;
NORDPLUS projekto – 148,93 Eur;
už egzaminus iš nacionalinio egzaminų centro – 2741,59 Eur;
savivaldybės administracijos už egzaminus – 1030,83 Eur;
švietimo mainų paramos fondas ERASMUS+ projektas – 11912,00 Eur;
švietimo mainų paramos fondas ERASMUS+KA2 projektas – 20380,00 Eur;
švietimo mainų paramos fondas ERASMUS+KA2 projektas – 16220,00 Eur;
švietimo mainų paramos fondas Erasmus+Twining projektas – 180,00 Eur;
iš viso gauta paramos – 54673,82 Eur.
20. 2017 m. biudžetas ir jo vykdymas
Planas

MK viso
t. skaičiuje
darbo užmokestis
soc. draudimas
kt. išlaidos

Finansuota Kasinės

skolos

skolos
gruodžio
sausio 1 31
0
0

687700 687700

687700

482800 482800
148100 148100
56800 56800

483043,53 0
148295,19 0
56361,28 0

Direktorius

Vidmantas Sutnikas
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0
0
0

