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ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS „ŠILO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Bendros žinios apie gimnaziją.
Šalčininkų r. Baltosios Vokės 2-oji vidurinė mokykla įsteigta 1992 metais, nuo 2003 m.–
Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla, nuo 2015 m. liepos 2 d. – Šalčininkų r. Baltosios
Vokės „Šilo“ gimnazija (Šalčininkų r. savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-143).
Gimnazijos adresas – Vilniaus g. 8, LT-17235, Šalčininkų r. Tai bendrojo ugdymo gimnazija, mokymo
formos - grupinis ir pavienis mokymas. Mokymo kalba – lietuvių kalba. Vykdomos pradinio, pagrindinio
ugdymo, akredituota vidurinio ugdymo, individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota pagrindinio
ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos bei mokymo sutartyse numatyti
įsipareigojimai, užtikrintas geros kokybės švietimas.
Kadrai.
Gimnazijos direktorė – Nijolė Balinskienė, vadybinio darbo stažas – 18 metų, II-oji vadybinė
kategorija, kvalifikacinė kategorija – vyresnioji rusų kalbos mokytoja.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Milda Daukantaitė-Kukė, vadybinio darbo stažas –
10 metų, III-oji vadybinė kategorija, kvalifikacinė kategorija – vyresnioji matematikos mokytoja.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Romutė Šostakienė, išsilavinimas aukštasis.
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Mokiniai:
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Mokinių, kartojančių kursą, nėra.
Specialiųjų poreikių vaikų – 3.
Ugdymo proceso organizavimas.

Mokinių skaičius (rugsėjo 1 d.)
2014-2015 m.m.

2015-2016 m.m.

41

46

63

54

7

17

111
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-

Prioritetinės 2014-2015, 2015-2016 m.m. sritys: Formaliojo ir neformaliojo ugdymo (-si) kokybė,
veiksminga lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra, ugdymo(si) personalizavimas.
Gimnazijos ugdymo planas sudarytas mokslo metams (2014-2015, 2015-2016 m.m.). Į gimnazijos
ugdymo plano rengimą, grindžiamą demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo
principais, įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai. Gimnazijoje pamokos vyksta viena pamaina.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. vidurinio ugdymo programa III gimnazinėje klasėje įgyvendinama kartu su
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija.
Pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
Gimnazijoje patobulinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka diferencijuojant ugdymą pagal
ugdymo koncentrus, siekiant, kad vertinimas padėtų mokiniui mokytis (direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. V-1-182). Gimnazijoje sukurtas Mokinio elgesio kodeksas, 10 žingsnių sistema, inicijuotas
,,Metų klasė“ konkursas – priemonės gerinti mokymosi motyvaciją, mokinių elgesį ir lankomumą.
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas.
Jai skiriama 5-10 pamokų (valandų) trukmės veikla per mokslo metus. Organizuojant socialinę veiklą,
atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus:
5-6 klasėje – 5 valandos per mokslo metus (dekoracijų paruošimas renginiams, pagalba bibliotekoje)
7-8 klasėje – 7 valandos per mokslo metus (dalyvavimas akcijoje „Uždekime atminimo liepsnelę“,
gėlių ir želdinių priežiūra, pagalba ruošiant I ir II aukšto edukacines erdves)
I-II g klasėje – 10 valandų per mokslo metus (edukacinių, kultūrinių renginių ruošimas (renginių
organizavimas, ruošiant patalpas bei reikalingas priemones renginiui), akcijos: „Darom 2016“, ,,Gerumas
mus vienija“)
Ugdymo diferencijavimo galimybės.
Ugdymo diferencijavimas sėkmingai taikomas dalykų pamokose:
mokiniui individualiai;
mokinių grupei (užduotys pagal mokinių gebėjimų lygį)
Mokinių grupei tam tikroms veikloms atlikti:
1 kl. projektas ,,Mūsų knygelės“,
2-3 kl. projektas ,,Gimtinė“,
4 kl. tęstinis projektas ,,Augu sveikas“,
7 kl. geografijos ir informacinių technologijų integruotas projektas „Kelionė po žemynus“,
5-8, I-III g kl. projektas ,,Žalioji palangė“,
1-8, I-III g kl. projektas ,,Vanduo“.
Olimpiados, konkursai vyko pagal mokslo metams sudarytą grafiką.
Svarbią vietą gimnazijoje užima kūrybiškumo ugdymas. 5 ir 7 klasėje įvestas teatro dalykas. Mokykloje
veikia teatro studija, kurios nariai bendradarbiauja su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija. 7 klasės mokinės
kartu su mokytoja Aušra Indrišiūniene dalyvavo šios gimnazijos inicijuotame seminare ,,Kūrybos
laboratorija“ ir balandžio 9-10 dienomis vykusioje X respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso Mokyklinio
teatro baigiamojoje šventėje.
Parengtas ir vykdytas edukacinės ir kultūrinės veiklos projektas, skirtas Etnografinių regionų metams.
Mokinių poreikių tenkinimas.
6 klasė - etnokultūra;
5 ir 7 klasės - teatras;
III g - klasė, braižyba, psichologija, informacinės technologijos, lietuvių kalbos ir literatūros modulis
,,Samprotaujamo teksto suvokimas, analizė, kūrimas ir redagavimas“, anglų kalbos modulis „Sakytinės
komunikacijos gebėjimų tobulinimas“;
II-IV g klasė - psichologija.
Gimnazijoje sėkmingai įgyvendinama Ugdymo karjerai programa. Sudarytos sąlygos visiems
mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, pažįstant, kuriant ir realizuojant save. 4-8, I-IV g klasių
mokiniams sudaryti karjeros planai, atliktas jų tyrimas. Vykdant ugdymo karjerai veiklos planą, glaudžiai
bendradarbiauta su Vilniaus teritorine darbo birža, su Šalčininkų Jaunimo darbo centru (susitikimai su
Valstybinės darbo inspekcijos atstovais, susipažinta su teisiniais reikalavimais įsidarbinant). IV g kl.
mokiniai vyko į parodą ,,Studijos 2016“, susipažino su projektu apie studijas užsienyje ,,Kas tu?“.
Neformaliojo ugdymo pasiūla ir organizavimas.
Kasmet atliekamas neformaliojo ugdymo poreikio tyrimas.
Gimnazijoje veikė šie būreliai: etninės muzikos kultūros, krepšinio, futbolo, šokio, keramikos, foto ir
kino. Gimnazijoje įkurtas bendruomenės teatras, mišrus choras.
Veikė jaunųjų šaulių būrelis, kurio veiklą inicijavo ir jam vadovavo mokinių tėvai Eduard ir Andželika
Veder.
Būreliai:

Būrelių
skaičius
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valandos
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Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, skaičius
ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus
87 (73,1 proc.)

Gimnazijoje vyko dviejų savaičių vasaros užimtumo ir poilsio dieninė stovykla 1-5 klasėms
,,Ąžuoliukas“, Marijampolyje ir Poškonyse vyko šaulių stovyklos. Daugumai kitų mokinių vasaros poilsį
organizavo tėvai.
Olimpiados, konkursai, varžybos.
Dalyvavome 14 konkursų, olimpiadų, varžybų:
Motiejaus Valančiaus kūrybos skaitymai
Sveikuolių sveikuoliai konkursas
Meninio skaitymo konkursas
Futbolo varžybos
Kvadrato varžybos
Ežiogolo rungtynės
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Geografijos olimpiada
Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas
Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“
Olympis 2015
Pradinių (1-4) klasių konkursas ,,Šviesoforas“
Technologijų olimpiada
22-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos rajoninė olimpiada
Labiausiai pasisekė: meninio skaitymo konkursas (dvi III vietos), sveikuolių sveikuoliai konkursas (IV
vieta), Motiejaus Valančiaus kūrybos skaitymai (prizas – ekskursija po Žemaitijos kraštą).
Prevencinė veikla. Švietimo pagalbos teikimo galimybės ir būdai.
Mokykloje įgyvendintos šios prevencinės programos:
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
Sveikatos ugdymo bendroji programa;
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa;
Olweus patyčių prevencijos programa.
Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Veiksmingai naudojama pagalbos priemonių mokinio netinkamo
elgesio atveju ,,10 žingsnių link bendradarbiavimo“ sistema.
Nuo 2015 m. rugsėjo švietimo pagalba mokiniams planuojama kartu su jų tėvais ir mokytojais.
Gimnazijoje vyksta direktoriaus patvirtintos konsultacijos mokiniams. Su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais
sudaromi individualūs pasiekimų gerinimo planai, kurių tikslas – padėti mokymosi sunkumų turinčiam ar
ilgai sirgusiam mokiniui pašalinti spragas. Švietimo pagalba nuosekliai planuojama tiek mokiniams, tiek
tėvams (seminaras tėvams ,,Septyni žingsniai gerų tėvų – santykių link“).
Dalyvavimas projektų, programų konkursuose.
Įgyvendinti šie projektai:
Olweus patyčių prevencijos programa (toliau įgyvendinama OPKUS (Olweus programos kokybės
užtikrinimo sistema).
Projektas „Mes rūšiuojam“.
Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio pradėta vykdyti tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa
"Zipio draugai".
Savivaldos institucijų įtraukimas į gimnazijos valdymą.
Bendruomenės nariai dalyvavo kuriant metinę veiklos programą 2015 m., mokyklos ugdymo planą
2014-2015 m. m. ir 2015-2016 m. m., Mokinių elgesio kodeksą.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Glaudūs ryšiai su Elizos Ožeškovos gimnazija (Kaziuko mugė, advento vakaronė, diskotekos),
Baltosios Vokės pramogų centru (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ansamblio ,,Sietuva“
koncertas), Lietuvos šaulių sąjunga (Renginys mūsų gimnazijoje kariuomenės dienai paminėti), Šalčininkų
r. policijos komisariatu vykdant prevencinę veiklą (seminaras 8-III g kl. mokiniams ,,Supažindinimas su
įstatymais. Policijos patirtis“), VĮ ,,Vilniaus regiono keliai“ (Saugumo pamokėlės 1-4 kl.). Su Vilniaus
arkivyskupijos Caritu, dalyvavome Carito organizuotoje akcijoje ,,Gerumas mus vienija“ (Akcijos metu

žvakelių įsigijimas mūsų mokiniams jau tapo tradicija prisidėti prie vargą ir atskirtį kenčiančių žmonių
gerovės, rinkome drabužius, žaislus skurstantiems vaikams).

























Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.
Seminarai, mokymai mokytojams buvo organizuoti atsižvelgiant į gimnazijos tikslus ir uždavinius, į
kiekvieno mokytojo poreikius. Siekiant užsibrėžtų tikslų, buvo organizuoti seminarai visiems gimnazijos
mokytojams: ,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis
žiniomis ir gyvenimo praktika“, ,,Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į mokinį orientuoto ugdymo
technologija“. Mokytojai taip pat tobulino kvalifikaciją mini mokymuose, medijų ir informacinio raštingumo
ugdymo projekto (MIR) mokymuose, Olweus patyčių prevencinės programos seminaruose, pedagogo
parengimo darbui ankstyvosios prevencijos programoje ,,Įveikiame kartu“. Per 2015 m. kiekvienas
mokytojas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vidutiniškai 5 dienas.
Gimnazijos veiklos įsivertinimų panaudojimas planuojant veiklą.
Išanalizuoti srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, planavimo temos veiklos rodikliai. Įsivertinimui
naudojama „IQESonline.lt“ sistema ir atnaujinti mokyklų veiklos įsivertinimo rodikliai (2015). Atsižvelgiant
į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu gautus rezultatus, planuojama ir tobulinama 2016 m. veikla.
Gimnazijos administracijos atlikti tyrimai, ugdymo proceso stebėsena.
Administracijos atlikti tyrimai: „Pirmų, penktų klasių mokinių adaptacija“, ,,Neformaliojo ugdymo
organizavimas mokykloje“, ,,Mokinių sveikatos būklė“, ,,Šeimos vertybių tyrimas“. Kasmet administracija
atlieka atvykusių mokinių adaptacijos gimnazijoje tyrimą. Analizuojama ir vertinama ugdymo proceso būklė
ir kaita, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.
Tėvų (visuomenės) informavimas apie gimnazijos veiklą, interneto svetainė.
Sėkmingai veikia sukurta Tėvų informavimo sistema. Rengiamos bendruomenės sueigos, teminiai
klasių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos gimnazijoje, seminarai, mokymai, kuriuos veda ne tik mokytojai,
bet ir specialistai, psichologai (seminaras tėvams ,,Septyni žingsniai gerų tėvų – santykių link“). Informacija,
susijusi su ugdymo proceso organizavimu, skelbiama gimnazijos internetiniame tinklalapyje
(www.silogimnazija.lt), elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas“, lankstinukuose, stenduose, gimnazijos
laikraščiuose ,,Viltys“ ir ,,Šiliukas“.
Gimnazijos interneto svetainė atitinka gimnazijos bendruomenės nuostatas, yra nuolat atnaujinama. Į jos
veiklą įsitraukė visi mokytojai – tai padeda užtikrinti kokybišką informacijos apie mokyklos veiklą ir
švietimo bei ugdymo(si) naujoves sklaidą.
Mokymo(si) aplinka. Mokiniai aktyviai įsitraukė į mokymosi procesą, bendradarbiauja, susitaria ir
laikosi bendravimo taisyklių. Sukurti bendradarbiavimu grįsti santykiai su mokinių tėvais ar globėjais. Vyko
pamokos netradicinėje aplinkoje:
Lietuvių kalbos pamoka Baltosios Vokės miestelio kraštotyros muziejuje (II-III g klasės);
Tyrėjų naktys Kauno technologijos universitete (III g klasė);
Istorijos ir etnokultūros pamokos Baltosios Vokės miestelio kraštotyros muziejuje (5-7, I g klasės);
Dailės pamokos mokyklos kieme ,,Piešiu draugystę“ (1-5 klasės);
Edukacinė pamoka Vilniaus Žaislų muziejuje (1-5 klasės);
Istorijos pamoka Šalčininkuose ,,Pažink savo rajono centrą“ (I-II g klasės);
Pasaulio pažinimo pamokos Baltosios Vokės miestelio katilinėje (1-4 klasės);
Edukacinės pamokos Baltosios Vokės miestelio pramogų centre ,,Duonos kelias“ (1-7 klasės);
Biologijos pamoka Paukščių stebėjimo take (II-III g klasės);
Turgus ,,Rudenėlio dovanėlės“ mokyklos fojė (1-4 klasės, verslumo ugdymas);
Pradinių klasių projektas ,,Saulėgrąžos“ ant klasės palangės (1-4 klasės);
Muzikos pamoka Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje (7 klasė);
Tolerancijos mozaikos kūrimas kūrybinėje laiptinėje (1-8, I-IV g klasės);
Muzikos pamoka Baltosios Vokės pramogų centre ,,Pažintis su cimbolais“ (III g klasė);
Muzikos pamoka Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčioje ,,Vargonų muzika“ (III g klasė).
Gimnazijoje puoselėjamos tradicijos.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija", Sausio 13 d.;
Vasario – 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas;
Kovo – 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai;
Saugesnio interneto diena;
Kaziuko mugė;
Užgavėnių šventė;
Veiksmo savaitė „Be patyčių 2015“;
Žemės dienos minėjimas;















,,Linksmasis margutis“ – renginys skirtas Velykoms;
Pilietinė akcija „Darom 2015”;
Šventė ,,Laimingas vaikas“;
Paskutinio skambučio, ketvirtokų atsisveikinimo šventė;
Valstybės dienos minėjimas, Liepos 6 d.;
Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių diena;
Europos kalbų dienos;
Mokinių savivaldos diena, skirta Tarptautinei mokytojo dienai paminėti;
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė;
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas;
Protmūšis: ,,AIDS: geriau žinoti!”, skirtas pasaulinei AIDS dienai;
Advento vakaronė;
Naujametinis karnavalas.
Informacinių technologijų turima bazė.
2015 m. įsigyta dar viena interaktyvi lenta (iš viso dabar yra 5), 7 kompiuteriai (iš viso dabar yra 49
kompiuteriai). Lietuvių kalbos, informacinių technologijų, anglų kalbos kabinetuose pilnai atnaujinti baldai.
Visi kompiuteriai prijungti prie interneto, veikia belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas.
Socialinė parama ir pavežėjimas.
Gimnazijoje nemokamai buvo maitinami 34 mokiniai (29,1 proc.), iš jų 30 mokinių (25,6 proc.) yra
aprūpinti mokymo priemonėmis. Pavežamų mokinių gimnazijoje – 29 mokiniai (24,8 proc.). Vidutiniškai
vienam mokiniui pavežėti buvo skirta 11,24 Eur per mėnesį.
PUPP, tolesnė dešimtokų veikla.
PUPP:
Laikiusių
Dalykas
PUPP
skaičius
1-3
Lietuvių kalba
12
0
Matematika
12
2

Įvertinimas balais
4-6
9
7

7-8
2
2

9-10
1
1

Tolesnė dešimtokų veikla: 11 mokinių tęsia mokymąsi III gimnazinėje klasėje, vienas mokinys pasirinko
mokymąsi Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje.
Finansai, materialinės bazės turtinimas, ūkinė veikla (2015 m. tūkst. Eur.)
Finansavimo šaltinis
KREPŠELIO LĖŠOS

Mokinio krepšelis iš viso:
Soc. parama mokiniams už
įsigytus produktus iš viso:
BIUDŽETO LĖŠOS

Skirta lėšų
(tūkst. Eur.)
145,4
45,0
4,7
0,6
4,3
1,4
0,2
1,7
2,8
206,1
7,4

Panaudota
(tūkst. Eur.)
145,4
45,0
4,7
0,6
4,3
1,4
0,2
1,7
2,8
206,1
7,3

Atlikti darbai

29,9
9,5
0,3
1,7
1,7
0,3

29,9
9,5
0,3
1,7
1,7
0,3

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Kitos prekės
Ilg. turto nuoma
Kvalifikacijos kėlimas

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ilgalaikis materialusis turtas
Ryšių paslaugoms
Kitos prekės
Kvalifikacijos tobulinimas
Darbdavių socialinė parama
Mokinių pažintinė veikla
Spaudiniai
Nemokamas maitinimas

Savivaldybės lėšos iš viso:
Valstybės lėšos
Valstybės lėšos iš viso:
DARBO BIRŽA- PAGAL
VIEŠŲJŲ DARBŲ
ĮGYVENDINIMO IR
FINANSAVIMO SUTARTĮ (
darbo birža 60% ir savivaldybė
40%)

13,4

13,4

3,4
1,0

3,3
0,9

2,5

2,5

63,7
3,2
1,0
4,2
-

63,5
1,4
0,5
1,9
2,7
0,8

Viešieji darbai iš viso:
PARAMOS LĖŠOS:
PROJEKTAI:
UAB ,,Vaisiai Jums“

3,5
0,3

AB ,,Žemaitijos pienas“.
Programa ,,Pienas vaikams“
IŠ VISO:

896,96 Eur.

451,26 Eur.

Komunalinės paslaugos
Papildomos švietimo paslaugos
Mokinių pavežėjimas
Socialinė parama administravimo
išlaidos
Kitos paslaugos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos

Knygos, kt.prekės
Vaisių vartojimo skatinimas
gimnazijoje
Pieno produktai (pienas, jogurtai,
sūreliai)

1348,22 Eur.

Gauta 2% už 2015m. – 1,2 tūkst. Eur.
Svarbiausi 2015 m. pasiekimai ir laimėjimai.
Įgytas gimnazijos statusas.
Įgyvendinta Olweus patyčių prevencijos programa.
Vyksta kryptingas ugdymas karjerai.
Sėkminga kūrybiškumą ugdanti vaidybinė veikla.
Problemos, kurias būtina spręsti:
Gimnazijai reikalingas mokyklinis autobusas.
Gimnazijos vidaus patalpų remontas (elektros instaliacija, šildymo sistema ir kt.).
____________________________________

Regina Kazarevskaja, Švietimo ir sporto skyrius, tel. 838030181, el. p. regina.kazarevskaja@salcininkai.lt

