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 1. Veiksmingi kokybiško ugdymo(si) užtikrinimo uždaviniai. 

 1.1. Užtikrinti kokybiškas švietimo paslaugas: 

 1.1.1. ugdymo proceso užtikrinimas. 2017-09-01 gimnazijoje ir jos skyriuje mokėsi 312 

mokinių. Iš jų pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 47, priešmokyklinio ugdymo programą – 12, 

pradinio ugdymo programą – 51, pagrindinio ugdymo programą – 124, vidurinio ugdymo programą 

- 36, specialiojo ugdymo programą – 19. Ugdymo skyriuje buvo 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 

lavinamosios ir 1 specialiojo ugdymo klasė. Gimnazijoje buvo 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 4 

pradinio ugdymo, 6 pagrindinio ugdymo ir dvi vidurinio ugdymo klasės. Gimnazijoje ir ugdymo 

skyriuje dirba 41 mokytojas, 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. Iš jų 14 mokytojų metodininkų. 

 2018 m. mokymo lėšos -521,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis -387,7 tūkst. Eur . 

Savivaldybės lėšos – 349,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis – 224,2 tūkst. Eur . Valstybės deleguotos 

lėšos – 8,0 tūkst. Eur . 

 1.1.2. Mokinių saviraiškos pasiekimų tenkinimas. 

 Gimnazijoje 2018 m. veikė 18 neformaliojo ugdymo programų. Juose dalyvavo 200 

mokinių. 25% šių programų skirta sportinei veiklai, 30% - meninei veiklai. Programas vykdė 16 

mokytojų. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesta šiuolaikinių šokių programa, buriavimo neformaliojo 

ugdymo programa. 

 Gimnazijos mokiniai dalyvavo ir iškovojo prizines vietas 15 sporto varžybų. 

Rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose dalyvavo 17 mokinių. Tinklinio zoninėse varžybose 

užimtos I ir III vietos. Kvadrato zoninėse varžybose užimta II vieta. Lietuvos kultūros paveldo ir 

meninio ugdymo konkurse „Pažinkime tautinį kostiumą“ užimta II vieta. Nacionaliniame mokinių 

raštingumo konkurse tarp 5-tų klasių mokinių užimta I vieta. Rajone organizuojamose olimpiadose 

dar užimta dvi pirmosios, keturios antrosios ir vienuolika trečiųjų vietų. Pradinių klasių komanda 

„Šviesoforo“ varžybose užėmė I vietą.  

 Iš viso įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo apie 45% gimnazijos 

mokinių.  Gimnazijos renginiuose, minėjimuose dalyvavo apie 80% gimnazijos mokinių. 

 1.1.3. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams. 

 Gimnazijoje maitinami visi mokiniai. Nemokai maitinami 99 gimnazijos ir 16 ugdymo 

skyriaus mokinių. 153 mokiniams suteikta socialinė, 60 mokinių profesinio orientavimo ir 

informavimo, 15 mokinių  psichologinė pagalba. 

 Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas (1 etatas), specialusis pedagogas (1 etatas), 

logopedas (0,75 etato), psichologas (0,25 etato), mokytojo padėjėjas (1 etatas). Ugdymo skyriuje 

„Sartukas“ dirba socialinis pedagogas (0,75 etato), logopedas (0,5 etato), mokytojo padėjėjas (1 

etatas).  
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 Į gimnaziją pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. 

Iš viso pavežami 96 mokiniai. Beveik visi gimnazijos mokiniai į mokyklą atvežami 7.45 val., o 

išvežami  15.00 val. 

 1.1.4. Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas. 

 Kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 5,1 dienos. Per 2018 metus 

profesinės veiklos kompetencijas tobulino 30 pedagogų, bendrąsias – 16 pedagogų. Gimnazijoje vyko 

seminarai „Kaip atpažinti savižudybės rizikos ženklus“, „Kad visi būtų pasirengę stebėti savižudybės 

pavojų“. Po išorinio audito pagal sudarytą tobulinimo planą vyko seminaras „Ugdymo 

diferencijavimas ir individualizavimas“. Jame dalyvavo 37 mokytojai. 

 1.1.5. Individualios pažangos priemonės ir rezultatai. 

 Į asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo procesą įtraukti mokiniai, jų tėvai 

(globėjai), dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. 

Gimnazijoje parengti individualios pažangos stebėjimo segtuvai. Į juos segami mokinių NMPP 

rezultatai, įvairios apklausos, tyrimai ir pan. Klasės auklėtojai su kiekvienu mokiniu jo pažangą 

aptaria individualiai. Šiuos segtuvus patogu naudoti pokalbiuose su tėvais (globėjais), aptariant 

mokinio asmeninę pažangą bei pastangas. Pažangos stebėjimas padeda mokiniams apmąstyti savo 

mokymąsi, priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų. 

 1.16. Mokinių kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, socialinių įgūdžių 

ugdymas. 

 Mokiniai su mokytojais dalyvavo  mieste rengiamuose pilietiškumą ugdančiuose 

renginiuose, akcijose, reprezentavo gimnaziją koncertuose, parodose, konkursuose ir viktorinose. 

Ugdant pilietiškumą, IIg klasė dalyvavo projekte – protų kovų renginyje „Atrask ES Lietuvoje“. Visų 

klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, pažintinėse išvykose. Vyko daug renginių 

(Europos kalbų diena, Sveikatingumo diena, Sveikos gyvensenos diena, Mokytojų diena, 

Šimtadienis, Žemės diena, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė). Gimnazijos vardo dienai 

paminėti vyko konferencija „Lavinamas domesys kalbotyrai“, skirta profesionaliajai kalbotyrai 

aktualinti, Kazimiero būgos paveldui – sykiu jo 138-osioms metinėms – paminėti ir Algirdo Juliaus 

Greimo metams įprasminti. Vienuoliktokai, tęsdami atgimusią tradiciją, rūpinosi kalėdiniais 

renginiais. Dešimtokai organizavo kalėdinę mugę. Kartu su Dusetų bendruomene paminėjome 

Vasario 16 dieną, Motinos dieną. Vyko viktorina-konkursas „Sveikai gyvensi – ilgiau nesensi“, 

„Vaisiai ir daržovės ant mūsų stalo“. Pavasarį vyko „Vaikų linijos“ organizuojama akcija „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į patyčių problemą, mokyti paauglius užkirsti 

kelią patyčioms, ugdyti pagarbą ir toleranciją kitiems.  

 Nemažai renginių iniciavo klasių auklėtojos. Jų iniciatyva vyko susitikai su policijos 

atstovais, išvykos į teatrus, įvairios ekskursijos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Mokiniai lankėsi 

Švedijoje, Latvijoje ir kt. Daug mokinių dalyvavo išvykose: lankėsi Vilniuje, Kaune, Anykščiuose 

bei edukaciniuose žygiuose po gimtąsias Dusetas. 

 Visi mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Sausio 13-osios 

įvykiams atminti. Prieš naujus metus mūsų gimnazijoje buvo surengta akcija „Spaudžiu leteną“, kuri 

prasidėjo nuo Utenos savanorių akcijos „Ištiesk leteną“, „Knygų Kalėdos“. 

 1.17. NMPP vykdymas, egzaminų rezultatai. 

 Gimnazija jau kelintus metus dalyvauja NMPP testų vykdyme. 2018 metais testus atliko 

2, 4, 6 ,8 klasių mokiniai. Iš viso testus atliko 75 mokiniai. Kai kurie rezultatai aukštesni už 

respublikos vidurkį.  

 Pagrindinio ugdymo pažymus gavo visi 22 II gimnazijos klasės mokiniai. Lietuvių 

kalbos vidurkis – 7, matematikos – 5,2. Gimnaziją baigė 16 abiturientų. Užsienio kalbos, geografijos, 

biologijos, istorijos, fizikos valstybiniai egzaminai išlaikyti 100%. Į aukštąsias mokyklas įstojo 75% 

abiturientų.  

 2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

 2.1. Gimnazijos aplinkos gerinimas, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais. 

 2.1.1. Aplinkos funkcionavimo užtikrinimas. 
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 Gimnazijoje ir jos skyriuje yra 47,5 aptarnaujančio personalo etatai. Jie finansuojami 

savivaldybės lėšomis bei valstybės deleguotomis lėšomis (specialusis skyrius). 

 2.1.2. Nustatytų higienos normų reikalavimų vykdymas. 

 Per 2018 m. suremontuoti 3 mokymo kabinetai, perdažyti pirmo ir antro aukštų 

koridoriai. Remontas kainavo 1200 Eur . Iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų (15000 Eur ) 

ir Zarasų savivaldybės lėšų (3500 Eur)  pakeistos gimnazijos sporto salės grindys. Smulkiam 

einamajam remontui panaudota 2000 Eur .  

 2.1.3. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis. 

 Gimnazija pilnai aprūpinta vadovėliais ir kitomis ugdymo priemonėmis. Išleista 4600 

Eur . 2018 m. nupirkti aštuoni kompiuteriai už 4400 Eur . 

 

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 3. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1 2 3 4 

3.1. Pasirengti ir 

įteisinti 

mokytojų 

etatinio darbo 

užmokesčio 

sistemą. 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės ir 

savivaldybių 

įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo 

įstatymo 5 

straipsnio 

nuostatas. 

1. Visis pedagogai 

pasirašytinai supažindinti su 

mokytojų etatinio darbo 

užmokesčio sistemos modeliu. 

2. Iki 2018-09-01 mokytojų 

darbo apmokėjimo tvarka 

nustatyta vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklėse.  

3. Iki 2018-09-01 parengti ir 

patvirtinti mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

4. Iki 2018-09-01 direktoriaus 

įsakymu patvirtintas mokytojų 

pareigybių sąrašas, parengtas 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

nutarimu patvirtintomis 

Mokymo lėšų apskaičiavimo 

ir paskirstymo metodikos 

nuostatomis. 

5. Iki 2018-09-01 pasirašyti 

mokytojų darbo sutarčių 

pakeitimai. 

6. Nuo 2018-09-01 mokytojui 

skiriama ne daugiau kaip 1 

etatas, jei mokykloje 

nesudaromas visas etatas 

kitiems pedagogams. 

 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2018-08-30 

protokolas Nr. H-5. 

 

 

Direktoriaus įsakymas 

2018-09-10 Nr. V-23 

 

Direktoriaus įsakymas 

2018-09-10 Nr. V-22 

 

Direktoriaus įsakymas 

2018-09-10  Nr. V-24 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartys mokytojų 

asmens bylose 

 

Direktoriaus įsakymas 

2018-09-10 Nr. V-28 

3.2. Sukurti ir 

įgyvendinti 

smurto ir 

patyčių 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo įstatymo 

1. Iki 2018-09-01 

pakoreguotas patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

Direktoriaus įsakymas 

2018-01-31 Nr. V-25 
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prevencijos 

modelį 

mokykloje. 

231 ir 43 straipsnių 

nuostatas. 

vykdymo gimnazijoje tvarkos 

aprašas. 

2. Iki 2018-12-30 organizuoti 

mokyklos bendruomenei 2 

mokymai apie smurto ir 

patyčių prevenciją. 

3. Organizuota po 1 tėvų 

susirinkimą klasėse smurto ir 

prevencijos tema. 

 

4. Nuo 2018-10-01 dalyvauti 

VŠĮ LIONS QUEST Lietuva 

finansuojamoje prevencinėje 

programoje „Paauglystės 

kryžkelės“. 

 

5. Iki 2018-05-31 pateikta 

paraiška dalyvauti projekto 

„Saugios aplinkos kūrimas II“ 

programos „Savižudybių 

prevencija mokykloje“ 

įgyvendinime. 

 

Mokymai pravesti, 

dalyvavo 70 

bendruomenės narių. 

 

Tėvų susirinkimai 

organizuoti, pranešimus 

skaitė socialinė 

pedagogė ir psichologė. 

Pateiktos paraiškos ir 

gimnazijai skirtas 

finansavimas LIONS 

QUEST programoms 

„Paauglystės kryžkelės“ 

ir „Raktai į sėkmę“. 

Gimnazijoje pravesti du 

seminarai – „Kaip 

atpažinti savižudybės 

rizikos ženklus“ ir „Kad 

visi būtų pasirengę 

stebėti savižudybės 

pavojų“. 

3.3. Užtikrinti 

švietimo 

paslaugų 

kokybę. 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo įstatymo 

37 straipsnio ir kitų 

straipsnių, 

susijusių su 

ugdymo kokybe, 

nuostatas 

1. Iki 2018-11-01 mokyklos 

internetiniame puslapyje 

paskelbti mokyklos pažangos 

rodikliai. 

2. Iki 2018-07-01 įsivertinta 

mokyklos veikla ir rezultatai 

paskelbti mokyklos 

internetiniame puslapyje. 

3. Balandžio – gegužės 

mėnesiais atliktas 2,4,6,ir 8 

klasių Nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas . 

4. Iki 2018-12-20 mokyklos 

mokytojų taryboje 

apsvarstytos Nacionalinio 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo ataskaitos. 

5. Iki 2018-05-10 parengtas 

priemonių planas dėl 

mokyklos išorės vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo 

ir jį įgyvendinti. 

6. Sumažintas pamokų 

praleidinėjimas 5 procentais. 

7. Tėvų prašymu nuo  

2018-09-01 pradėta vykdyti 

neformaliojo ugdymo 

programą „Šokis“. 

 

 

Gimnazijos svetainė 

www.buga.dusetos.lm.lt 

 

 

Gimnazijos svetainė 

www.buga.dusetos.lm.lt 

 

 

Įvykdyta, dalyvavo 70 

mokinių. 

 

 

Mokytojų tarybos 

protokolas 2018-11-29 

Nr. H-6 

 

 

Direktoriaus įsakymas 

2018-06-18 Nr. V-14 

 

 

 

Įvykdyta. Pamokų 

praleidinėjimas 

sumažėjo 5,1 proc. 

Direktoriaus įsakymas 

2018-09-10 Nr. V-28 

http://www.buga.dusetos.lm.lt/
http://www.buga.dusetos.lm.lt/
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3.4. Kurti 

vykdomojo 

ugdymo proceso 

organizavimo 

sveikatos 

saugos 

reikalavimus 

atitinkančią 

aplinką. 

 

Užtikrinti 

sveikatos saugos 

reikalavimus, 

numatytus 

Lietuvos higienos 

norma HN:21:2017 

1. 2018-08-15 paskelbtas 

konkursas dėl sporto salės 

remonto. 

2. Iki 2018-10-01 atliktas 

sporto salės remontas ir 

rekonstrukcija. 

Konkursas paskelbtas 

Viešųjų pirkimų 

sistemoje. 

Pakeista 278 m² sporto 

salės grindų dangos. 
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2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

2019 METŲ užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1 2 3 

 Gerinti mokinių ugdymosi 

pasiekimus 

  

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymo 37 straipsnio ir 

kitų straipsnių, susijusių 

su ugdymo kokybe, 

nuostatas 

1. Iki 2018-11-01 mokyklos 

internetiniame puslapyje 

paskelbti mokyklos pažangos 

rodikliai. 

2. Iki 2018-07-01 įsivertinta 

mokyklos veikla  ir rezultatai 

paskelbti mokyklos 

internetiniame puslapyje. 

3. Rugpjūčio mėn. pedagogų 

tarybos posėdyje apsvarstyti, 

kaip mokyklos ugdymosi 

pasiekimai koreliuojasi su 

pedagogų kvalifikacinėmis 

kategorijomis. 

Sudaryti sąlygas 

gimnazijos komandai 

dalyvauti projekte 

„Lyderių laikas 3“. 

1. Įgyvendinti projekto 

„Lyderių laikas 3“ numatytus 

pokyčio etapus (pagal 

kūrybinės komandos sudarytą 

planą). 

2. Dalyvauti neformaliojo 

švietimo lyderystės 

programoje.  

Dalyvauti projekte 

„Kokybės krepšelis“  

Pradėti įgyvendinti projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

nuostatas. 

 Tenkinti neformaliojo ugdymo 

mokinių žingeidumą 

Didinti neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

įvairovę 

1. Iki 2019-07-01 surengti 

mokinių apklausą dėl 2019-

2020 m. m. neformaliojo 

ugdymo programų 

pageidavimų. 

2. Likus 7 d. iki mokinių 

atostogų,  mokyklos 

puslapyje paskelbti 

programas, vykdomas 

mokinių atostogų metu. 

3. Mokinių vasaros 

atostogų metu organizuoti 2 
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dienines vaikų poilsio 

stovyklas 

 

1 2 3 

 Tobulinti  mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio sistemą 

   

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 

straipsnio nuostatas 

1. Iki 2019-07-01 atnaujinti 

mokytojų darbo apmokėjimo 

tvarką. 

2. Iki 2019-09-01 atnaujinti 

mokytojų pareigybių 

aprašymus ir darbo sutartis. 

3. Nuo 2019-09-01 mokytojui 

skirti ne daugiau kaip 1 etatą, 

jei mokykloje nesudaromas 

visas etatas kitiems 

pedagogams. 

 Kurti saugią mokymosi aplinką Įgyvendinti ugdymo 

proceso sveikatos saugos 

reikalavimus 

 

1. Dalyvauti projekte 

„Sveikas mokymasis per 

judėjimą“. 

2. Iki 2019 m. kovo 26 d. 

pateikti paraišką sporto salės 

remontui, Sporto rėmimo 

fondo lėšoms gauti. 

3. Atnaujinti ugdymo 

skyriaus „Sartukas“ vaikų 

žaidimų aikštelę. 

 

 


