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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Gimnazijos  pristatymas: 

1.1. Švenčionių  Zigmo Žemaičio gimnazija yra savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo 

mokykla (kodas Juridinių asmenų registre 190505829), vykdanti formaliojo (pagrindinio ugdymo 

programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas) ir neformaliojo švietimo programas. 

Gimnazijos adresas: Adutiškio g. 18, Švenčionys, LT-18109 Švenčionių r. savivaldybė; el. paštas – 

zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com; telefonai 8(387)52 571, 8(387)51 112, 8(387)51 412; 

interneto svetainė http://www.zemaicio.svencionys.lm.lt 

Gimnazijos skyrius – Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio vidurinio ugdymo 

skyrius, vykdantis vidurinio ugdymo programą, įsteigtas 2015 m. rugsėjo 1 d. Skyriaus adresas – 

Švenčionių r. sav., Adutiškio mstl., Postavų g. 36, LT-18290.  

1.2.  2017 metais Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje iš viso mokėsi 304 mokiniai 1-4 

gimnazijos klasėse ir 27 mokiniai Adutiškio vidurinio ugdymo skyriuje. Iš viso gimnazijoje buvo 13 

klasių komplektų (dviem komplektais mažiau nei praėjusiais metais), AVUS – 2 klasių komplektai. 

Komplektų mažėjimą lemia demografinė padėtis. 2017 metais gimnazijoje dirbo 65 (iš jų 14 AVUS) 

pedagoginiai darbuotojai: 6 (iš jų 1 AVUS) ekspertai, 39 (iš jų 8 AVUS) metodininkai, 14 (iš jų 5 

AVUS) vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai, pagalbą mokiniams teikė socialinis pedagogas 

metodininkas, psichologas (IV kategorija). Švenčionių rajono Pagalbos tarnyboje buvo užsakoma 

specialiojo pedagogo – logopedo paslauga. Mokiniams pagalbą teikė du mokytojai padėjėjai. 

1.3. Mokymo kalba – lietuvių, tipas – gimnazija. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo 

gimnazija. Mokymosi formos – grupinio mokymosi forma (klasė, laikinoji grupė), pavienio 

mokymosi forma. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu, pavienio mokymosi 

forma – savarankišku būdu. 

1.4. Gimnazijos direktorė – Rima Razmienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja ekspertė, 

švietimo konsultantė (mokytojų praktinės veiklos vertintoja). Vadybinis stažas –  9 metai.   

1.5. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus nustatymo rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigose“ 

pakeitimo“ Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai nustatytas 25,25  etato didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. P-195 patvirtintas darbuotojų pareigybių sąrašas ir jame numatytas pareigybių skaičius 

(išskyrus mokytojus) neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino skaičiaus ir sudaro 

25,0 etato (8,75 etato finansuojama iš Mokinio krepšelio, 16,25 - iš savivaldybės biudžeto). 2017 

metais leista steigti vyr. virėjo (1), virėjų (3) ir virtuvės pagalbinio darbininko (0,5) etatus: 

 

Administracijos 

darbuotojai (direktorius 

ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai (darbininkai, 

valytojai, budėtojai ir kt.) 

Direktorius (1 et.), 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui (2 etatai), 

AVUS (0,25 et.) 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui (1 et.). 

Bibliotekos vedėjas (1 et.), 

skaityklos vedėjas (0,5 et.), 

inžinierius kompiuterininkas 

(0,5 et.), mokytojo padėjėjas  

(1 et.), psichologas (1 et.), 

socialinis pedagogas (1 et.), 

Darbininkas (1 et.),  

elektrikas (0,25 et.),  

raštinės vedėjas (1 et.),  

operatorius (sekretorius) (0,25 et.),  

rūbininkas (1 et.),  

santechnikas (0,5 et.),  

http://www.zemaicio.svencionys.lm.lt/
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specialusis pedagogas (0,5 et.). vairuotojas (1,25 et.),  

valytojai (4 et.), kiemsargis (1 et.), 

laborantas (0,5 et.), vyr. virėjas (1 

et.), virėjas (3 et.), virtuvės 

pagalbinis darbininkas (0,5 et.) 

 

1.6. Naudojamos patalpos: 

 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija (Adutiškio g. 18, 

Švenčionys) 

Bendras  – 2400,10 

 

Klasių – 2056,8 

 

 

Bendrabutis (Adutiškio g. 18, 

Švenčionys) 

1731,13 

 

Įrengti mokomieji kabinetai, 

specialistų kabinetai, dalis 

patalpų perduoti Švenčionių 

saugaus eismo mokyklai 

Valgykla (Adutiškio g. 18, 

Švenčionys) 

367,57 

 

Naudojasi ir Švenčionių 

pradinės mokyklos mokiniai 

Patalpos, perduotos naudotis 

kitoms įstaigoms: 

Švenčionių pradinei mokyklai 

Švenčionių saugaus eismo 

mokykla 

Papildomo ugdymo centras 

2169,57 

 

2056,96 

112,61 

 

80,42 

 

             1.7. Biudžetas: 

 

Finansavimo šaltiniai 
Tūkst. 

eurų 

Tūkst. 

eurų 

 2016 m. 2017 m. 

Mokinio krepšelio lėšos MK 632.8 657,2 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 204,8 196,8 

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP 0,8 10,1 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 2,6 1,1 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) (nemokamas 

maitinimas) 

18,6 11,2 

Valstybės iždas (VBT) 0,8 16,3 

Biudžeto likutis (BL)   

  

 

2. Gimnazijos  veiklos rezultatai 

2.1. Gimnazijos vizija: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla,  teikianti pagrindinį 

(pagrindinio ugdymo programos antrą dalį) ir vidurinį išsilavinimą (lietuvių kalba), siekianti aukštos 

ugdymo kokybės tiek įgytų žinių bei gebėjimų, tiek pasirengimo mokytis visą gyvenimą prasme, 

sudaranti sąlygas įvairiapusiam asmenybės vystymuisi,  burianti bendruomenę prasmingai kultūrinei, 

pilietinei ir socialinei veiklai, puoselėjanti ir plėtojanti Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės 

židinio – mentalitetą ir tradicijas. 

 2.2. Gimnazijos misija: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla,  teikianti 

išsilavinimą, padedantį jaunuoliui tapti atviru, savarankišku, solidariu bei pilietišku visuomenės nariu. 

Tai mokykla, padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines nuostatas, atsakomybės jausmą, 

sveikos gyvensenos pagrindus, mokanti bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti visuomenės 
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raidoje ir kaitoje, skatinanti gerbti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei ir 

tautinį tapatumą. 

 Strateginio plano iki 2020 metų veiklos prioritetai - kokybiškas ugdymas (-sis) ir kiekvieno 

mokinio pažanga, mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos erdvių bei tradicijų puoselėjimas, glaudus 

Gimnazijos bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, 

moderni ir saugi ugdymosi aplinka.  

 2.3. 2017 m. m. gimnazijos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir 

konkursuose, sportinėse varžybose, renginiuose. 

Gimnazijoje vyko daug rajono olimpiadų. Prizines vietas dalykinėse olimpiadose užėmė 33 

gimnazijos mokiniai. Pirmąsias vietas rajoniniuose dalykinių olimpiadų etapuose užėmė  11 mokinių:  

Olimpiados, konkurso 

pavadinimas 

Užimta 

vieta 

Mokinio pavardė, vardas, klasė Mokytojas 

Biologijos olimpiada I vieta Aurimas Golotylecas, AVUS, 4 klasė Lazdinienė Gražina 

Chemijos olimpiada I vieta Simona Pošiūnaitė, 4c klasė 

Lukas Pošiūnas, 2b klasė 

Cicėnienė Virginija 

Dailės olimpiada I vieta Gabija Vitkauskaitė, 3 klasė Jūratė Vitkauskienė 

Fizikos olimpiada 

 

I vieta Aurimas Golotylecas, AVUS,4 klasė 

Mingaudas Matukas, 3a klasė 

Sinkevičius Vladas 

Jasiulionienė Daiva 

Informatikos olimpiada I vieta Mingaudas Matukas, 3a klasė Marija Gučienė 

Matematikos olimpiada I vieta Aurimas Golotylecas, AVUS, 4 klasė Danutė Lopinienė 

Meninio skaitymo 

konkursas 

I vieta 

 

Smiltė Jonušaitė, 3b klasė Žydrė Garlienė 

Technologijų olimpiada I vieta 

 

Andrius German, AVUS, 3 klasė 

Gabija Špakova, AVUS, 3 klasė 

Arvydas Čereškevičius 

Aldona Maslianikienė 

Gimnazijos merginų ir vaikinų komandos pirmąsias vietas užėmė Lietuvos mokyklų žaidynių 

rajoninėse lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose. Juos rengė kūno kultūros mokytojai 

Andrius Nekrašas, Gintautas Šamšūra ir Richardas Štuikys. Mokytojo Gintauto Šamšūros paruošta 

gimnazijos komanda pirmąją vietą užėmė Lietuvos mokyklų rajoninių žaidynių štangos spaudimo 

varžybose, tarpzoninėse varžybose komanda laimėjo II vietą. 

Gerų rezultatų gimnazijos mokiniai pasiekė ir regiono olimpiadose, konkursuose ir varžybose. 

Gimnazijos trečiokė Smiltė Jonušaitė nugalėjo ne tik rajoniniame etape, bet ir regiono meninio 

skaitymo konkurse bei atstovavo regionui respublikiniame konkurse. Regiono ekonomikos ir verslo 

olimpiadoje III vietą užėmė 4c klasės mokinys Herbertas Šekštelo, mokinį olimpiadai parengė 

mokytojas ekspertas Mindaugas Zaičikas. 

            Šalies konkursuose pasiekimai truputį kuklesni, bet ir šiame etape turime kuo didžiuotis. 

Nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 4a klasės mokinys Edvinas 

Sinkevičius laimėjo II vietą už sukurtą filmą „Partizaninis judėjimas Švenčionių krašte“, vadovė 

istorijos mokytoja Vilija Jaksebogienė. Mingaudas Matukas (3a) apdovanotas padėka už pasiektą 

geriausią rezultatą 11-12 kl. grupėje respublikiniame informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras“, Mingaudo mokytoja Marija Gučienė. 1b klasės mokinės Svajūnė Dragūnaitė, 

Diana Mažeikaitė apdovanotos už puikiai atliktas užduotis nacionalinio lietuvių kalbos konkurso 

„Švari kalba – švari galva“ II etape, pirmokių mokytoja Ona Barkuvienė. Kaune vykusiame 

pasaulio štangos spaudimo čempionate bronzos medalį iškovojo Eglė Turakevičiūtė. 

2017 metais gimnazijoje buvo organizuota daug įvairių renginių - susitikimų, konkursų, 

paskaitų, vykdyti įvairūs projektai.  

 Be tradicinių gimnazijos renginių organizuota ir naujų konkursų ir akcijų. 1-2 gimn. klasių 

mokiniai vasario mėnesį vykdė socialinę – pilietinę  akciją „Iškelkime valstybinę vėliavą“. Jos 

metu lankė Švenčionių miesto gyventojus, įteikė jiems pačių parengtus lankstinukus ir agitavo per 

valstybines šventes iškelti trispalvę. Dalyvavome akcijoje ,,Misija Sibiras arba su Šv. Kalėdomis, 

Viktorija“. Gegužės mėn. pristatytas metus kurtas kolektyvinis sieninės tapybos darbas „Šitą žemę 

man likimas dovanojo“. Darbo autoriai – dailės mokytojos ekspertės Jūratės Vitkauskienės 
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vadovaujamos dailės studijos nariai (2-3 gimnazijos klasių mokiniai). Tapybos darbas yra  

gimnazijos 1 aukšto fojė, jis džiugiai pasitinka kiekvieną gimnazijos svečią primindamas apie 

artėjančius jubiliejinius gimnazijos šimtmečio metus. Mokinių tarybos iniciatyva buvo 

organizuojami įvairūs renginiai: „Naktis gimnazijoje“, protų mūšiai, didžiausią mokymosi ir 

lankomumo pažangą padariusios klasės rinkimai. Siekdama sukurti sąlygas mokiniams įgyti 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, gimnazija į ugdymo procesą įtraukia pačius 

mokinius. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla, kuri mokiniui suteikia 

galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 

bendruomenė 2017 metais įgyvendino keturis įvairių šalies valdžios institucijų inicijuotus 

projektus – Tautinių mažumų projektus „Viskas mūsų rankose“ ir „Mes drauge“, Lietuvos ir 

Lenkijos mainų fondo projektą bei sporto projektą „Išmokime aktyviai ilsėtis“. 

 Tęsiamas projektas „Švenčionių krašto žydų tautos istorija“. Įvyko susitikimai su Izraelio 

ambasadoriumi Amir Maimon, mokiniai buvo supažindinti su Izraelio valstybės istorija ir 

tradicijomis, vyko į Izraelio ambasadą. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisidėjo prie Izraelio 

Valstybės ambasados Lietuvoje organizuotos akcijos - simbolinės ąžuolų giraitės sodinimo.  Jau 

įvyko ir pirmoji vaizdo pamoka su Petah Tikva (Izraelio miestas) vidurinės mokyklos mokiniais.  

Gegužės mėn. šeši mūsų gimnazijos mokiniai ir anglų kalbos mokytoja D.Galatiltienė 

dalyvavo projekto „Reflecting on Europe, building our future“ kūrybinių dirbtuvių dienos 

renginiuose. Aktyviausieji kiekvienos mokyklos komandų atstovai  gavo pakvietimą ir birželio 

mėnesį vyko į Briuselį. Mūsų gimnazijos atstovė - 3a klasės mokinė Erika Ragauskaitė. 

Nuo 2017 metų gimnazijos mokiniai mokosi kinų kalbos ir krašto pažinimo. Pamokas veda 

savanorė Wang Jingyi ir Kinijos. Netradicines pamokas gimnazijos mokiniams organizuoja ir 

kviestiniai svečiai iš įvairių šalies institucijų.  

Gimnazijos bendruomenė aktyviai plėtoja ryšius su šalies ir tarptautiniais partneriais -

Vokietijos Oitino miesto J. H. Foso gimnazija, Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo 

licėjumi, Vilniaus universiteto Konfucijaus institutu, Amerikos bei Izraelio ambasadomis. 

 2.4. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 69 mokiniams. Vienas mokinys paliktas kartoti 

nepatenkinamai įvertintų dalykų kursą (istorija ir technologijos). Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

lietuvių kalbos rezultatai atitinka respublikos mokinių pasiekimų vidurkį (nuokrypis tik 0,2). Prastesni 

matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai (situacija išanalizuota ir įsivertinta metodinėje 

grupėje, aptartos papildomos priemonės pasiekimams gerinti). 

Brandos atestatai įteikti 80 mokinių, iš jų 15 Adutiškio vidurinio ugdymo skyriaus (AVUS) 

mokiniams. Vienas AVUS mokinys gavo pasiekimų pažymėjimą. Prašymus laikyti brandos 

egzaminus pateikė 81 kandidatas ir 5 eksternai.  

Privalomąjį valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą rinkosi 2 eksternai ir 52 

abiturientai – 65 % (2016 m. – 62 (70 %). Populiariausi buvo šių dalykų brandos egzaminai: 

matematikos (51 kandidatas (63%), 2016 m. – 63 (70,79%), 2015 m. – 23 (32,86%), užsienio kalbos 

(anglų) (50 kandidatų – 62% (2016 m. – 48 (53,93%), istorijos (29 kandidatai (36%), 2016 m. - 48 

kandidatai – 52,8%). Net 26% kandidatų rinkosi technologijų mokyklinį egzaminą. 

 Visi gimnazijos kandidatai išlaikė užsienio kalbų (rusų, vokiečių), geografijos, biologijos, 

fizikos valstybinius brandos egzaminus (toliau - VBE) bei menų, technologijų mokyklinius brandos 

egzaminus. Penki mokiniai gavo šimtukus: Aurimas Golotylecas (informacinių technologijų, 

matematikos), Patricija Kamašina (užsienio (rusų) kalbos), Ingrida Markevičiūtė (užsienio (anglų) 

kalbos), Simona Pošiūnaitė (matematikos) ir Viktorija Rinkevičiūtė (užsienio (rusų) kalbos. 

 Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 11,11% (2016 m. - 

15,73%) kandidatų, matematikos – 3.92% (2016 m. - 16,85%; 2015 m. -. 7,69%) kandidatų.  

  Gimnazija kasmet įsivertina savo veiklą, analizuoja rezultatus ir atsižvelgdama į juos planuoja 

kitų metų veiklas. Apie gimnazijos įsivertinimą ir pažangą duomenys teikiami Nacionalinei vertinimo 

agentūrai. Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai 2017 metais buvo susiję su Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija.  Apibendrinus 

apklausų rezultatus nustatytos stipriosios pusės bei galimybės, trūkumai ir galimos grėsmės. 
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Stipriosios gimnazijos pusės yra individualių mokinių poreikių tenkinimas, mokinių motyvacijos 

skatinimas įvairia veikla, mokiniams teikiama pedagoginė, psichologinė, informacinė, socialinė 

pagalba, demokratiškais pagrindais ugdomos asmenybės, palankus gimnazijos bendruomenės 

mikroklimatas. Tobulintinas namų darbų skyrimo derinimas, nepakankamai derinamas ugdymo 

turinio efektyvumas pagal mokinių poreikius, tobulintinas individualios pažangos stebėjimas, 

fiksavimas ir analizavimas pamokoje, skatintinas tėvų dalyvavimas gimnazijos veikloje. 

3. 2017 metais gimnazijai vadovavo direktorė Rima Razmienė. 

3.1. Vadovo veikla formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.  

Įstaigos direktorius, tobulindamas savo teorines žinias bei praktinius vadybinius gebėjimus, 

dalyvavo seminaruose bei respublikinėse vadovų konferencijose. Kvalifikacijos tobulinimui buvo 

skirta 220 valandų.   Tobulinant profesinį augimą buvo siekiama stiprinti įstaigos kultūrą.   

2017 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų, tėvų ir mokinių bendravimui ir 

bendradarbiavimui, gimnazijos tradicijų puoselėjimui, patrauklaus mokyklos įvaizdžio formavimui. 

Siekdama stiprinti gimnazijos bendruomenės kultūrą, stiprinti ryšius su mokinių tėvais, įtraukti juos į 

gimnazijoje vykstančius pokyčius, skatinau mokytojus kviesti mokinių tėvus į renginius, išvykas, 

atviras pamokas. Siekiau, kad gimnazijoje organizuojami renginiai formuotų pageidaujamą mokinių 

elgesio ir bendravimo kultūrą, ugdytų pasididžiavimo savo ugdymo įstaiga jausmą, iniciatyvumą, 

organizacinius mokinių gebėjimus. Nepageidaujamas mokinių elgesys buvo svarstomas VGK 

posėdžiuose. Skatinau gimnazijos bendruomenę įsitraukti į jaukios, estetiškos, modernios ugdomosios 

aplinkos kūrimą. Skatinau mokytojus organizuoti gimnazijoje mokinių kūrybinių darbų parodas, 

ugdomųjų erdvių puošimus.  

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais skatinau gimnazijos bendruomenę aktyviai 

dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose: Švenčionių  miesto ir Nalšios muziejaus, 

viešosios bibliotekos bei miesto jaunimo renginiuose. Gimnazija yra užmezgusi partnerystės ryšius su 

Vokietijos Oitino miesto J. Foso gimnazija, Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo 

licėjumi, Baltarusijos Respublikos Postavų rajono valstybine gimnazija, Izraelio ambasada, Izraelio 

Petach Tikva miesto Izhhak Shamir Neve Gan vidurinės mokyklos bendruomene, Vilniaus 

Universiteto matematikos – informatikos fakultetu, Utenos kolegija, Šakių rajono Lukšių V. Grybo 

gimnazija, Ignalinos rajono gimnazija, Švenčionėlių gimnazija, Švenčionėlių pagrindine mokykla, 

Sirvėtos regioniniu parku, Nalšios muziejumi, UAB ,,Švenčionių vaistažolės“, VSAT prie LR VRM 

Ignalinos rinktinės Švenčionių užkarda. 

Gimnazijoje įdiegta demokratiška vidaus valdymo struktūra, skatinanti tvarią bei pasidalytąją 

lyderystę. Prie lyderystės prisideda mokinių, tėvų bei mokytojų savivaldos. Gimnazijoje aktyviai 

veikia savivaldos institucijos. Mokinių savivaldos institucijos inicijuoja ir padeda organizuoti 

gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo 

organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja 

savanorystės judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto 

Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą. 

3.2. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

tobulinti, savivaldos institucijų  plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą.  

Direktorius inicijavo įstaigos veiklos įsivertinimą. Atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės 

narių siūlymus, giluminio įsivertinimo rezultatus, numato galimybes tobulinti ugdymo ir darbo  

kokybę bei sąlygas. Savivaldos institucijos aktyviai dalyvauja įstaigos valdyme, ruošiant strateginės 

veiklos, ugdymo planus, metines veiklos programas, pritraukiant paramos lėšas, organizuojant 

įstaigos pažintinę, kultūrinę veiklą ir pan. Įstaigos, mokytojų, metodinės, tėvų tarybos 

bendradarbiauja su gimnazijos administracija, pedagogais, pagalbos specialistais, nepedagoginiu 

personalu, sprendimai priimti kolegialiai, todėl įstaigos veikla yra rezultatyvi. 

3.3. Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas: 

Personalo valdymo politika įstaigoje skaidri, veikia darbo grupė korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymui Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. Materialinių ir finansinių išteklių 

valdymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Buhalterinės 
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apskaitos vadovu ir apskaitos tvarkų aprašu bei Finansų kontrolės taisyklėmis. Materialiniai ir 

finansiniai ištekliai naudojami tikslingai pagal paskirtį. Viešuosius pirkimus gimnazijoje atlieka 

direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. 

Gimnazijoje sukurta ir veiksmingai veikia bendruomenės narių skatinimo sistema. Aktyvūs ir 

iniciatyvūs bendruomenės nariai apdovanojami padėkos raštais, pažymimos darbuotojų asmeninės 

šventės. Mokytojai skatinami dalyvauti rajone ir šalyje vykstančiuose renginiuose, kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Onai Barkuvienei 

gimnazijos teikimu įteikta rajono Metų mokytojo nominacija. Už gerus darbo rezultatus visiems 

gimnazijos pedagoginiams darbuotojams buvo išmokėtos premijos.  

4. Problemos, sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus 

audito tarnybos atlikti patikrinimai:  

Problemos, sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: 

1. Kabinetai, įrengti buvusio bendrabučio patalpose, sporto salė neatitinka higienos normų, 

vykstant Švenčionių pradinės mokyklos renovacijai gimnazija negalėjo naudotis aktų salės 

patalpomis; 

2. Visiškai nusidėvėjęs vandentiekio vamzdynas (kai kurie kabinetai negalėjo naudotis 

vandentiekiu) apsunkino ugdymo proceso organizavimo kokybę.   

  3. Gilėjanti socialinė diferenciacija ir nepakankama dalies tėvų atsakomybė už vaikų 

mokymąsi ir elgesį trukdė pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. 

  4. Individualios mokinio pažangos epizodinis stebėjimas mažino mokinių mokymosi 

motyvaciją, pažangą (2018 metams suplanuota nuosekli veikla). 

Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito tarnybos atlikti patikrinimai. 

2017 m. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Švenčionių skyrius atliko patikrą, nustatyti 

trūkumai: 

1. Gimnazija neturi leidimo - higienos paso.  

2. 2018 metais kreipsimės į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Švenčionių skyrių dėl leidimo - higienos paso išdavimo 

daliai gimnazijos patalpų. 

3.  Grindų danga neatitinka higienos reikalavimų. 
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