
Utenos „Saulės“ gimnazijos padaryta pažanga 2012-2013 mokslo metais 

 

Buvo naudotasi  „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis“ ( 2009m. kovo 30d. Nr. ISAK-607), Utenos „Saulės“ gimnazijos 2012m. 

veiklos planu, gimnazijos poreikių tyrimo rezultatais. 

      „Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijomis“ (2010m.). 

Gimnazija pasirinko platųjį auditą, nes a) Platusis gimnazijos veiklos įsivertinimas atliktas daugiau 

nei prieš aštuonerius metus; 

  b) Siekėme išryškinti problemines gimnazijos veiklos sritis ir temas. 

 

Tobulinant veiklą buvo: 

a) Paruošti klausimynai mokytojams, mokiniams, tėvams pagal penkias gimnazijos veiklos 

sritis. 

b) Atlikta mokytojų, 2,3,4 klasių mokinių ir jų tėvų apklausa. Apklausoje dalyvavo 88,5 proc. 

mokytojų, 73,6 proc. mokinių, 35,5 proc. tėvų. 

c) Apibendrinti apklausos rezultatai, paruoštos skaidrės, padarytos išvados, informacija 

pateikta mokytojų bendruomenei 2013-01-30. 

      Nustatyta, kad yra spręstinų klausimų ugdymo ir mokymosi (2) bei pagalbos mokiniui (4) 

srityse. Suskaičiavus bendrus rezultatus gauta, kad mokiniai abi šias sritis įvertino 2,7 balo iš 4 

galimų. 

      Tik patenkinamai ir mokiniai, ir tėvai įvertino namų darbų apimties paskirstymą ir kontrolinių 

darbų skaičių per dieną. Mokiniai teigia, kad pamokose nepakankamai diferencijuojamos 

mokomosios užduotys. 

       Pagalbos mokiniui srityje mokiniai tik patenkinamai įvertino galimybę gauti psichologinę 

pagalbą. 

  Reaguojant į plačiojo veiklos įsivertinimo rezultatus gimnazijoje: 

a) Sustiprinta visų dalykų pamokų kontrolė, aptariant pamokos organizavimo, klasės valdymo, 

namų darbų skyrimo, mokymosi veiklos diferencijavimo, vertinimo kaip ugdymo klausimus. 

b) Mokytojai stebėjo ir metodinėse grupėse aptarė pamokų vaizdo įrašus. 

c) Dviejų probleminių klasių mokiniams teikta administracijos, socialinio pedagogo, klasių 

vadovų ir mokytojų pagalba. 

 

Toliau gilinsime pagalbos mokiniui srities tyrimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012-2013 m.m. mokinių pasiekimai 
 

Gimnazijos renginiai Šokėjai paruošė 5 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  

1-osios šventėje gimnazijoje, mokytojų dienos koncerte, šimtadienio 

šventėje,  paskutinio skambučio šventėje, Tolerancijos dienos koncerte 

karu su Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro auklėtiniais. 

Šiemet šokėjai dalyvavo visuose organizuotose „Saulės“ gimnazijos 

dienose 

Mokykloje vyko tarpklasiniai 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių 

krepšinio turnyrai. 

 Mokiniai noriai dalyvavo visuose tradiciniuose renginiuose ir 

netgi juos vedė bei organizavo: Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, 

Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos 

popietė, 9-ųjų klasių matematikos vakaras ir pan. 

Svarbus dalyvavimas akcijose, kurias inicijavo gimnazijos 

bendruomenė: „Prailgink knygos gyvenimą“, „Padovanok knygą 

bibliotekai“, „Ištiesk leteną“.  

Gimnazijoje surengta 3e klasės mokinės Paulinos Vidzickaitės 

keramikos darbų paroda. 

 

 

 

Miesto renginiai Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje, „Šoka visa Utena“ Lietuvos  Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjime – koncerte „Lietuvos trispalvė – mano širdies 

vėliava “  Utenos miesto centre, Utenos miesto šokių fiestoje „Agro –

2013“. 

Gimnazistai  dalyvavo Utenos kolegijos organizuotuose konkursuose: 

„Gimnazistukas –2013“  ir „Verslo nišos“, kuriuose laimėtos pirmosios 

vietos. 

Netradicinės Kalėdinės eglutės konkurse–parodoje Greta Rušėnaitė tapo 

nugalėtoja. 

Nugalėta Swed banko organizuotame finansinio raštingumo konkurse. 

Gimnazistai muzikantai tapo pilietinės dainos konkurso „Volunge, šauk 

ąžuole 2013“ laureatais. 

Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Agnė Giniotytė 2a 

klasės mokinė laimėjo I vietą 9-10 klasių tarpe, o Jurgita Markūnaitė 4a ir 

Augustė Šarkauskaitė 3b klasės mokinės11-12 klasių tarpe atitinkamai II 

ir III vietas, 

Rajoninėje chemijos olimpiadoje 9 klasių grupėje Aivaras Aželis laimėjo 

III vietą, o 10-ųjų klasių grupėje Agnė Giniotytė II vietą. 

Rajoninėje informatikos olimpiadoje 4b klasės mokinys Irmantas 

Motiejūnas laimėjo II vietą, 

Rajoninėje biologijos olimpiadoje 11 klasių grupėje 3d klasės mokinė 

Žydrūnė Baliulytė laimėjo I vietą, o 12 klasių grupėje 4a klasės mokinė 

Valentina Juknevičiūtė i vietą. 

Rajoninėje fizikos olimpiadoje 1c klasės mokinė Deimantė Kirvėlaitė 

laimėjo II vietą 9-ųjų klasių grupėje. 

Rajoninėje dailės olimpiadoje 3b klasės mokinys Martynas Paškauskas 

laimėjo III vietą. 

 

 



 

Sporto pasiekimai: 

    II vieta tarpmokyklinėse 9 klasių krepšinio varžybose; 

 I vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 9 klasių. 

 II vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 10 klasių. 

III vieta tarpmokyklinėse krepšinio varžybose 11-12 kl. 

  I vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 11 klasių 

 III vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 12 klasių. 

 

 

 

Šalies renginiai TANDEMUS šokių grupė ura IX-ojo šokio festivalio „Pavasario fiesta 

2013“ Alytuje diplomantė 

Teisinių žinių konkurse „Temidė“ užimta 2-oji vieta respublikoje. 

Dalyvauta Anykščiuose vykusiame bėgime Anykščiai –Puntukas–

Anykščiai ir gauta padėka už dalyvavimą. 

Dalyvauta socialinės reklamos konkurse „Žemė –žmonių buveinė“, 

1c klasė dalyvavo projekte „Mano šeimos istorija –giminės medis“ ir  

ženkliuko maketo konkurse, skirtame pasaulinei AIDS dienai. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame projekte 

„Šeimos istorija – mano istorija “ 2 gimnazistės Ieva Dapkutė ir Miglė 

Kaušylaitė tapo nugalėtojomis ir buvo kviečiamos į baigiamąją šventę. 

 

Tarptautiniai renginiai Dalyvauta tarptautiniame Vilniaus Gedimino maratone. 

Viktorija Šuminaitė gavo padėką už dalyvavimą tarptautiniame projekte 

„Youth for nature“. 

Dalyvauta tarptautinėje parodoje Vilniuje „Angelų miestas“ ir darbeliai 

gavo padėką už kūrybiškumą. 

 


