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I SKYRIUS

VADOVO ŽODIS

Pagrindiniai 2021 – ųjų metų veiklos rezultatai, įvykiai, problemos, iššūkiai.

2021 m. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijai buvo sėkmingi, rezultatyvūs, tačiau

nestigo iššūkių ir pokyčių:

1. 2021 m. tai dar vieni pandemijos metai, kuriais stengėmės kaip įmanoma sumažinti jos

pasekmes. Dauguma moksleivių daugiau nei pusę metų mokėsi nuotoliniu ugdymo proceso

organizavimo būdu. Dėl to atsirado mokymosi sunkumų, pablogėjo emocinė savijauta, suprastėjo

fizinė sveikata. Tam, kad būtų kompensuoti per pandemiją patirti mokymosi praradimai, buvo

parengtas mokiniams priemonių planas, numatyta pagalba ir parama:

 organizuotos   473   dalykų   konsultacijos   mokiniams,  dėl  Covid  –  19   pandemijos

patyrusiems mokymosi praradimų ir sunkumų,

 gimnazijos   Vaiko  gerovės   komisijos    sprendimu   14  mokinių   sudarytos   sąlygos

karantino metu mokytis mokykloje konsultuojant mokytojo padėjėjui. Iš 14 pagalbą gavusių

mokinių, 93 proc. padarė pažangą. 

 siekiant  sumažinti   nuotolinio   mokymosi   pasekmes   vaikų   ir  jaunimo  fizinei  bei

psichikos sveikatai, 5 – 10 kl. mokiniams vykdyta Geros savijautos programa, dieninė vaikų

vasaros poilsio stovykla 1-4 kl. mokiniams.

 iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta ir gimnazijos įsigyta technologinė

įranga, sudarė sąlygas mokytis vaikams, kurie yra izoliacijoje bei sėkmingai derinti kasdienį ir

nuotolinį ugdymosi būdus.

2. Nuo 2021 m. vasario mėn. gimnazijoje nebedirba psichologas. Į skelbiamus  konkursus

neatvyko nei vienas pretendentas. Sprendžiant atsiradusias mokinių psichologines problemas,

pasitelkiamas socialinis pedagogas, klasių auklėtojai. Sudėtingesniais atvejais pagalbos

kreipiamasi  į Marijampolės psichikos sveikatos centrą.

3. Gimnazijoje dirba nauja vadovų komanda. Direktorė laimėjus konkursą pareigas

pradėjo eiti kovo 1 d., direktoriaus pavaduotoja ugdymui – balandžio 19 d. Vadovų komanda,

pradėjusi dirbti sudėtingu pandemijos laikotarpiu, aktyviai bendradarbiavo su visa gimnazijos
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bendruomene, savivalda, buvo atvira įvairiems siūlymams, laikėsi pasirinktos strategijos ir

numatytų veiklos tikslų.

4. Parengti ir patvirtinti nauji gimnazijos nuostatai, kuriuose įteisintas mokymas

nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu.

5. 2021 m. patenkintas visų norinčių patekti į darželius poreikis. Į Igliaukos ir Šventragio

darželius iš viso priimta 36 vaikai.

6. Sėkmingai vykdytas mokinių savitestavimas, siekiant užtikrinti COVID – 19 kontrolę

ir laiku sumažinti plitimą. Sistemingai testavosi 60 proc. mokinių, esant COVID – 19 atvejui – 85

proc. mokinių.

7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gimnazijai skyrė naują mokyklinį autobusą.

2021m. buvo pavežama 155 mokiniai, gyvenantys toliau negu 3 kilometrai nuo gimnazijos.

II SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Strateginis 2021-2023 metų gimnazijos tikslas - užtikrinti ugdymo kokybę gerinant

mokymo(si) sąlygas, pasiekimus bei švietimo paslaugų prieinamumą ir tęstinumą. 

Gimnazijos 2021 m. veiklos tikslai:

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas, tobulinant ugdymo kokybę.

2. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas.

Įgyvendinant gimnazijos tikslus buvo siekiama gerinti pamokos kokybę, mokinių

pažangą ir pasiekimus. Sistemingai buvo tobulinamos mokytojų kompetencijos,

modernizuojamos edukacinės ir poilsio aplinkos.

2021 m. gimnazijoje  7,4 proc. padidėjo mokinių skaičius:

Rodikliai 2019 2020 2021

Klasių komplektų skaičius 14 14 14

Mokinių skaičius mokslo 

metų pradžioje

201 213 226

Ikimokyklinio ugdymo 

grupės 

2 2 2

Vaikų skaičius 36 36 36

2021 m. visi abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą:

Rodikliai 2019 2020 2021

Įgijo vidurinį išsilavinimą 92,3% 100% 100%

2021 m. abiturientai išlaikė 97,3 proc. pasirinktų valstybinių brandos egzaminų:

Rodikliai 2019 2020 2021

Išlaikytų valstybinių 

egzaminų skaičius

(procentais)

90,9% 94,4% 97,3%
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2021 m. didelį dėmesį skyrėme gabių mokinių ugdymui ir skatinimui. Padaugėjo mokinių

besimokančių labai gerai skaičius.

2020-2021 m.  5-12 kl. mokinių pažangumas:

Rodikliai 2020 m. 2021 m. Pokytis

Aukštesnysis 9 16 +7

Pagrindinis 42 43 +1

Patenkinamas 63 82 +19

Nepatenkinamas 8 5 –3

Bendras pažangumas 93,5% 96,5% +3%

Veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai 2021 m.:

1.Tikslas. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas, tobulinant ugdymo kokybę.

1.Uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, stiprinant mokytojų kompetencijas.

Uždavinių 

įgyvendinimo     

rodikliai

Vertinimo kriterijai

(kiekybiniai ir kokybiniai)

1.1. Mokymai

Mokytojams;

1.2. Organizuotos atviros 

pamokos, pasidalinta 

patirtimi;

1.3. Mokytojai įsivertino 

savo veiklą.

- Organizuoti  12 val. mokymai mokytojams apie savivaldų 

ugdymąsi ir vertinimą. Mokymuose dalyvavo 25 mokytojai;

- Suorganizuota ir pravesta 17 atvirų, 51 integruota pamoka;

- Mokytojai  įsivertino savo veiklą, nusimatė  tobulintinus 

aspektus, sritis.

2.1. Uždavinys.  Siekti mokinio pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius.

2.1.1. Atlikta kokybinė 

individualios pažangos 

analizė mokytojo ir 

administracijos 

lygmeniu;

2.1.2. Organizuotos 

dalykų konsultacijos 

mokiniams;

2.1.3. Sukurtas. „50 

dešimtukų klubas“;

2.1.4. Skatinamas 

mokinių kūrybiškumas.

2.1.5.Organizuotos 

ugdymo karjerai veiklos 

(susitikimai su alumnais, 

diskusijos, mokymai);

2.1.6. Ugdymo 

organizavimas kitose 

- 4 kl. matematikos NMPP surinktų taškų vidurkis – 61,2 proc. 

(2019 n. – 38 proc.);

- 8 kl.  matematikos NMPP  mokinių surinktų taškų vidurkis 

–21,8;

- Lietuvių k. ir literatūros VBE 25 proc. abiturientų pasiekė 

pagrindinį lygį. (planuota 23 proc.);

-    Anglų k.VBE rezultatų vidurkis – 69 (šalies 65,1);

-    Matematikos rezultatų vidurkis –  36 (šalies 35,2);

- 10,8 proc.  5-12 kl. mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį

      (2020 m. - 6,9 proc.);

- 16 mokinių tapo Marijampolės savivaldybės olimpiadų,

konkursų prizininkais (istorijos, anglų kalbos, biologijos, dailės,

filosofijos, meninio skaitymo, teisinių žinių);

- Skirtos 473 dalykų  konsultacijos mokymosi praradimams 

kompensuoti;

- „50 dešimtuko“  klubo nariais tapo 40 mokinių rugsėjo – 

balandžio mėn. surinkusių 50 ir daugiau dešimtukų. Klubo 

nariams įteikti nario ženkleliai,  organizuotos edukacinės 
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aplinkose –

“Pamokos be sienų“.

išvykos, sudaromos sąlygos dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose, konkursuose, sumokamas dalyvio mokestis ir kt.;

- Tenkinant mokinių saviraiškos poreikius suorganizuotos 3 

mokinių fotografijų, dailės darbų parodos (gimnazijoje, 

Igliaukos bibliotekoje,  Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje);

- Organizuotos ugdymas karjerai veiklos. Aukštosiose mokyklose

studijuoja 23 proc. baigusių abiturientų;

- Visi mokiniai dalyvavo 1-2 edukacijose kitose aplinkose  

–“Pamokos be sienų“ per mokslo metus.

2.2. Tikslas. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas.

2.2. Uždavinys. Atnaujinti edukacines aplinkas, jas pritaikant ugdymo procese.

2.2.1. Atnaujintos 

edukacines aplinkos.

- Modernizuotas gamtos mokslų (chemijos, biologijos) kabinetas, 

pritaikytas tiriamajai veiklai. Projekto  „Kokybės krepšelio“ 

lėšomis įsigytos priemonės stebėjimams ir bandymams atlikti;

- 2021 m. gerėjo mokinių gamtos mokslų rezultatai: 5 – 6 kl. 

mokinių gamta ir žmogus pažymių vidurkis – 7,08 (buvo 6,7)

7 – 10 kl. mokinių biologijos pažymių vidurkis – 6,8 (buvo 7,2);

- Atnaujinti 2 pradinių klasių kabinetai (atliktas remontas, įsigyti 

šiuolaikiški mokykliniai baldai);

- Atnaujinta sporto salės grindų danga;

- Bibliotekoje sukurta skaityklos erdvė, papildyti knygų fondai, 

įsigytos el. skaityklės. 4 kl. NMPP skaitymo taškų vidurkis 58,7 

proc. (buvo 54,9 proc.);

- Įsigyti nauji baldai Igliaukos darželio virtuvėlei;

- Gimnazijos stadione įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

2.3. Uždavinys. Skatinti bendruomenės bendradarbiavimą.

2.3.1. Organizuota 

mokinių tarybos veikla.

Tėvai dalyvavo 

tobulinant gimnazijos 

veiklą.

- Vyko apskrito stalo diskusijos planuojant ir tobulinant 

gimnazijos veiklą;

- Vyko trišaliai (mokinys, mokytojas, administracija) susitikimai 

sprendžiant ugdymosi problemas;

- Mokinių taryba organizavo renginius (teminės savaitės, Judumo 

savaitė, mokytojų diena), teikė siūlymus dėl mokinių skatinimo 

priemonių,  gimnazijos veiklos tobulinimo.

2.3.2. Vykdyta „Jaunųjų 

savanorių“ veikla.

Parengti ir vykdyti šalies 

ir tarptautiniai projektai

Organizuoti renginiai su 

socialiniais partneriais.

- Sukurta nauja gimnazijos interneto svetainė www.matucio.lt,

atitinkanti bendruosius įstaigų interneto svetainių aprašo

reikalavimus;

- Organizuota „Jaunųjų savanorių“  veikla;

- Vyko renginiai su socialiniais partneriais: projektas „Krepšinio 

inkubatorius“, susitikimas su Mykolo Romerio universiteto 

atstovais, Sporto šventė, „Mega futbolo fiesta“, dieninė vaikų 

vasaros stovykla „ Spalvota pažinimo vasara“, „Knyga – vasaros

desertas“;

- Parengtas ir įgyvendintas „ERASMUS+KA1“ projektas

„Tobulėjantis mokytojas inovatyviai mokyklai“. Gauta 4978,00

http://www.matucio.lt
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Eur. Vykdant projekto veiklas 2 mokytojos kartu su Rumunijos

ir Portugalijos pedagogais dalyvavo mokymuose Kipre.

Tobulino skaitmenines kompetencijas, susipažino su

skaitmeninių įrankių naujovėmis ir jų panaudojimo

galimybėmis. Patirtimi pasidalino su gimnazijos ir

Marijampolės savivaldybės pedagogais;

- Bendradarbiaujant su Vilniaus „Pelėdos“ pradine mokykla 

įgyvendinamas ES finansuojamas projektas „Savarankiškas 

žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba 

stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“;

- Sėkmingai vykdytos ES finansuojamo projekto ‚Kokybės 

krepšelis“ veiklos. 

4. Informacija apie įstaigos finansavimą:

Gautos lėšos
Patvirtinti asignavimai Eur Realiai gautos lėšos Eur

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.

Mokinio krepšelio lėšos 501000,00 588000,00 501000,00 588000,00

Skaitmeninio turinio 

lėšos

2000,00 6000,00 2000,00 6000,00

Psichologo išmokos 

lėšos

249,68 – 249,68 –

Mokytojų skaičiaus 

optimizavimo lėšos

1076,00 14900,00 1076,00 14871,78

Aplinkos lėšos 329300,00 376600,00 329265,00 376599,87

Nemokamas mokinių 

maitinimas

19500,00 29500,00 19122,79 28027,96

Parama mokiniams už 

įsigytus mokinio 

reikmenis

900,00 800,00 858,00 720,00

Specialiųjų programų 

lėšos

14800,00 14500,00 14529,24 14467,08

Gautos paramos lėšos

( 2%)

– – 674,94 761,63

ES projektas „Kokybės 

krepšelis“

28112,97 26600,00 28112,97 26550,00

Europos Sąjungos 

projektų lėšos

– 6800,00 – 6766,53

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2021 metų pradžioje – 2,6 Eur ir pabaigoje

– 2890,84 Eur. 2021 m. pabaigoje mokinio krepšelio lėšų kreditorinio įsiskolinimų nėra.

Aplinkos lėšų kreditinis įsiskolinimas susidarė iš 2021 m. gruodžio mėnesio einamųjų

išlaidų (šildymo paslaugų 2869,58 Eur ir socialinio draudimo 21,26 Eur.)
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IV SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

5. Planuojami veiklos pokyčiai:

5.1. Gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus;

5.2. Dalyvauti Erasmus+ projektuose;

5.3. Pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui;

5.4. Parengti įtraukiojo ugdymo organizavimo gimnazijoje modelį.




