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PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos  

2016 m. kovo  mėn. 24 d. sprendimu Nr.S1-81 

 

TRAKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

2015 METŲ ATASKAITA  

 

 

1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Trakų gimnazija (Trakų rajono savivaldybės 2015-04-30 d. sprendimas Nr. S1-128 „Dėl 

Trakų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“) yra savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo įstaiga, turinti juridinio asmens teises. 

Kodas 290665350. Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio, formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas.  

Gimnazijos adresas: Birutės g. 44, LT-21117, Trakai; tel. (00370528)55670, faksas 

(00370528)21870, el. paštas: tvm.trakai@gmail.com, tvm.pit@gmail.com; 

Gimnazijos svetainė www.vidurine.trakai.lm.lt; 

Gimnazijos direktorius – Marian Kuzborski, išsilavinimas aukštasis, VVPI, chemija ir 

biologija pedagoginis stažas 34 metai, II vadybos kvalifikacinė kategorija, chemijos mokytojas 

metodininkas, teisės magistras. 

Mokinių skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. -191. Palyginus su 2014-12-31 d. padidėjo - 9 

mokiniais.  

1.1. 2015 metų statistika: 

 

1.1.1. Gimnazijos darbuotojai: 

1. Bendras darbuotojų skaičius 55 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 35 

 Iš jų:  

 dirbančių pagrindiniame darbe 25 

 dirbančių antraeilėse pareigose 10 

3. Gimnazijos vadovai:  

 direktorius 1 etatas 

 direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 etatas 

4. Pagalbos mokiniui specialistai:  

 bibliotekininkas 1 etatas 

 socialinis pedagogas 0,75 etato 

 logopedas 0,75 etato 
5 etato  auklėtojų padėjėjai 2 etatai 

5. Kiti administracijos darbuotojai:  

 direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui  1 etatas 

 raštinės vedėjas 1 etatas 

 vyr. buhalteris 1 etatas 

 IT specialistas 0,5 etato 

6. Kiti darbuotojai:  

 Pastatų ir sistemos priežiūros darbuotojai/specialistai 1 etatas 

 Budėtojas 2 etatai 

mailto:tvm.trakai@gmail.com
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 Valytojai 5,375 etatai 

 Kiemsargis 1etatas 

 Vairuotojas  1 etatas 

 Valgyklos darbuotojai 2 etatai 

 Vyr. virėja  1 etatas 

 Virėja  1etatas 

1.1.2. Naudojamos patalpos, pastato plotas – 4500 kv. m. 

 
1.2. Gimnazijos biudžetas: 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Savivaldybės asignavimai  

( aplinkos  lėšos ) 

Specialiosios 

lėšos 

Parama 

2% Projektai 

2015 m. lėšos 307726,50 197570 11700 1613,50 3650 

Ikimok.gr.(t.t.)        

MK-vadov.ir 

mok.pr. 5061,35         

Ikimok 

mok.pr. ( t.t) 260         

Nuomos mok.     1100     

Kitos lėšos  

(Lenkijos 

,,Wspólnota 

Polska“     

35368,91 

(151138,41 

PLN)  

 

1.2.1. 12 klasių komplektų, 1 ikimokyklinio ugdymo grupė, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 

1.2.2. mokėsi 144 mokiniai ir 27 ikimokyklinės grupės vaikai, 11 priešmokyklinės grupės 

vaikai, 

1.2.3. rusų kalba (gimtoji) - 1 mokinė, 

1.2.4.  lenkų kalba (gimtoji) - 145 mokiniai, 

1.2.5. 1-4 klasėse mokėsi 43 mokiniai, 

1.2.6. 5-8 klasėse mokėsi 47 mokiniai, 

1.2.7. 9-10 klasėse mokėsi 22 mokiniai,  

1.2.8. 11-12 klasėse mokėsi 34 mokiniai. 

1.2.9.  iš viso mokykloje dirbo 29 mokytojai, 

1.2.10. tikybos mokėsi 145 mokiniai, 

1.2.11. veikė 13  būrelių, skirta 16 val., juos lankė 102 mokinai. Nepamokinę veiklą sudaro 

neformalusis ugdymas, projektai ir kiti užsiėmimai. 

1.2.12. ugdymo bazė: 

1.2.12.1. IKT  kabinetas: (17 kompiuterių, projektorius, spausdintuvas), 4 interaktyvios lentos, 

greitaeigis internetas.  

1.2.12.2. biblioteka ir kompiuterizuota skaitykla ( 10 kompiuterių, 2 vaizdo įrangas, 

televizorius, kopijavimo aparatas, 2 spausdintuvai, 

1.2.12.3. Metodinis centras, ugdymo karjerai kabinetas: 9 kompiuteriai, projektorius, 

daugiafunkcinis spausdinimo aparatas, televizorius, nešiojamas ekranas; 

1.2.12.4. sporto salė, 

1.2.12.5. technologijų kabinetai(2), 

1.2.12.6. Elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“.  
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 2. Įstaigos veiklos rezultatai  2015 metais 

2.1. vidurinio ugdymo programos akreditacija, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 

d. sprendimas Nr. S1-128 „Dėl Trakų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir 

Trakų gimnazijos nuostatų  patvirtinimo“. 

2.2. 2015-10-09 d. Trakų gimnazijos inauguracijos šventė.  

2.3. 2015-12-18 d. Trakų gimnazijos ansamblio „Boružėlė“ 25-mečio šventė  

2.4. Mokymosi vidurkis (be kūno kultūros ir menų vertinimo): 
 

 5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

2014-2015 m.m. 6,9 7,2 7,98 7,36 

Pokytis su 2013-2014 m.m. 0,8 1,5 0,06 0,26 

 

2.5. Praleista pamokų vienam mokiniui: 

 5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

2014-2015 m.m. 21,23 39,34 27,77 29 

Pokytis su 2013-2014 m.m. 41,57 76,26 42,47 53,43 

 

2.6. 2015 metų brandos egzaminų rezultatai: 

Metai  
Kandidatų 

skaičius 

Valstybinius brandos 

egzaminus rinkosi 
Laikyta valstybinių egzaminų 

sk.  % Iš viso 
Tenka 1 

mokiniui 

2015 metai 17 16 94,1 48 2,5 

Metai  
Kandidatų 

skaičius 

Išlaikyta valstybinių egzaminų 
Gerai išlaikyta valstybinių 

egzaminų 

Iš viso 
Tenka 1 

mokiniui 
Iš viso 

Tenka 1 

mokiniui 

2015 metai 17 30 1,76 14 0,8 

 

2.6.1. 2015 metų mokykliniai brandos egzaminai 

 

Egzaminas Laikė mokyklinį 

egzaminą 

4 5 6 7 8 9 10 neišlaikė 

Sk. neatvyko 

Lietuvių kalba (valstybinė) 9 - 2 2 3 1 - 1 - - 

Gimtoji kalba (lenkų) 15 - - - - - 4 3 8 - 

Gimtoji kalba (rusų) 1 - - - - - 1 - - - 

2.6.2. 2015 metų valstybiniai  brandos egzaminai 

 

Egzaminas Abiturientų 

skaičius  

Laikė valstybinį 

egzaminą 

1-100 50-100 90-100 

Sk. % 

Užsienio kalba (rusų) 17 8 47,05 8 6 - 

Užsienio kalba (anglų) 17 8 47,05 8 4 - 
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Lietuvių kalba (valstybinė) 17 11 64,7 8 2 - 

Matematika  17 2 11,8 2 1 - 

Istorija  17 4 23,5 4 1 - 

 

2.7. Tolesnė 2015 m. abiturientų veikla: 

Abiturientų 

skaičius 

Aukštosios (ne 

universitetinės) 

mokyklos 

Universitetai Kitos mokyklos 

Dirba / registruoti 

darbo biržoje 

skaičius % skaičius % skaičius % skaičius % 

17 4 23,5 6 35,3 5 29,4 2 11,8 

 

2.8. Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2015 mokslo metais: 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose olimpiadose ir sportiniuose renginiuose: 

Olimpiadų laimėjimai: 

2.8.1 Rajoninė technologijų olimpiada, Irena Liachovič ( 10 klasė), 1-oji vieta; 

2.8.2 Rajoninė  lenkų kalbos ir literatūros olimpiada, Emilija Černevičiūtė (IV g. klasė),  3-oji 

vieta. 

2.8.3 Respublikinė lenkų kalbos IV olimpiada, Justina Mečkovska (8 klasė),  3-oji vieta; 

2.8.4 Rajoninė  lenkų kalbos ir literatūros IX olimpiada, Izabela Matulevič, (II g. klasė), 3-oji 

vieta; 

2.8.5 Rajoninė anglų kalbos olimpiada, Justina Mečkovska ( 8 klasė), 3-oji vieta; 

2.8.6 Rajoninė anglų kalbos olimpiada, Daniel Balkevič ( III g. klasė), 1-oji vieta; 

2.8.7 Rajoninė chemijos olimpiada, Kornelija Karanevska (III g. klasė), 3-oji vieta; 

2.8.8 Rajoninė lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų mokinių olimpiada, Kornelija 

Karanbevska (III g. klasė), 1-oji vieta; 

2.8.9 Rajoninė lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų mokinių olimpiada, Izabela Matulevič 

(III g. klasė), 3-oji vieta. 

2.8.10 „Olimpinio festivalio“ rudens kroso varžybos, 3-oji vieta; 

2.8.11 „Olimpinio festivalio“ 2002 m. gimimo ir jaunesnių kvadrato varžybos (berniukai),  2-

oji vieta; 

2.8.12 „Olimpinio festivalio“ 2002 m. gimimo ir jaunesnių kvadrato varžybos (mergaitės), 2-

oji vieta; 

2.8.13 „Olimpinio festivalio“ vaikinų Smiginio varžybos, 2-oji  vieta; 

2.8.14 „Olimpinio festivalio“ lengvosios atletikos 6-7 klasių merginų keturkovės varžybos, 3-

oji vieta; 

2.8.15 „Olimpinio festivalio“ lengvosios atletikos 3-4 gimnazijos  klasių vaikinų  atskirų 

rungčių varžybos, 2-oji vieta; 

2.8.16 Rajoninis projektinių darbų konkursas „Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė“, 

Patrik Kornejev, Lukaš Stachovski (II g. klasė), 2-oji vieta; 

2.8.17 Rajoninis ortografijos konkursas „Ortografek“, Karina Nedvecka (5 klasė), 3-oji vieta; 

2.8.18 Tarptautinis tarpmokyklinis dailės konkursas „Legendy o smoku Wawelskim“ Gdynės 

miestas (Lenkijos Respublika) Dovilė Bankovska (IV g. klasė), Diana Bartoševič (I g.klasė), 1-oji 
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vieta. Samanta Daukševič (III g. klasė), 2-oji vieta. Karina Stanulevič ( 7 klasė) , 3-oji vieta. Jurgita 

Mikašytė (III g. klasė), Beata Ugrevič ( 7 klasė), pagyrimo raštai.  

2.8.19 Rajoninis meninio skaitymo konkursas, skirtas Adomui Mickevičiui, „Kresy 2014“ 

Daniel Balkevič (III g. klasė), 3-oji vieta, Bliujus Darius ( 8 klasė), Jolanta Trusevič (IV g. klasė), 

Sandra Brazovska (IV g. klasė), padėkos. 

2.8.20 Rajoninis teisinių žinių konkursas „Temidė”,  gimnazijos komanda, 3-oji vieta; 

2.8.21 Rajoninis skaitovų konkursas, skirtas poeto Anzelmo Matučio kūrybai, Danielius 

Prokop ( 4 klasė), 3-oji vieta, Evelina Kačiulytė ( 4 klasė), padėka; 

2.8.22 Rajoninis meninio skaitymo konkursas „Būk pasveikinta, mano gimtoji kalba“, Paulina 

Podgaiska (4 klasė), 1 –oji vieta, Ernest Žilinskij ( 4 klasė), padėka; 

2.8.23 Rajoninis „Spelling Bee“ konkursas, Justina Mečkovska ( 8 klasė), 1-oji vieta, Karolis 

Špiliauskas (8 klasė), 2-oji vieta, Edvinas Nazarovas (7 klasė), 3-oji vieta; 

2.8.24 Rajoninis mažųjų skaitovų konkursas „Po gimtinės stogu“, Paulina Podgaiska, 

ikimokyklinė grupė, padėka; 

2.8.25 Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas – konkursas „Tavo žvilgsnis“, Sabina 

Dziugevičiūtė (8 klasė), Edvinas Nazarovas (7 klasė), padėkos; 

2.8.26 Rajoninis skaitovų  konkursas ,, B.Sidorovič poezija“, Daniel Balkevič ( III g. klasė), 2-

oji vieta, Eliza Rainska (6 klasė), 2-oji vieta, Lukrecija Birgiolaitė ( 7 klasė), padėka; 

2.8.27 Respublikinis konkursas „Gamtos Kengūra 2015“, (I g. klasės mokiniai), padėka; 

2.8.28 Rajoninis konkursas „Linksmoji rašyba“, 4 klasės mokiniai Evelina Kačiulytė, Danielius 

Prokop, Paulina Podgaiska, 1-oji vieta; 

2.8.29 Rajoninis konkursas „Šviesoforas“, 1-4 klasių mokinių komanda, padėka; 

2.8.30 Rajoninis konkursas „Dviratininkas – eismo dalyvis“, 5 klasės komanda „Pagalbos 

spindulėliai“, 3-oji vieta; 

2.8.31 Rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas „Happy English 2015“, gimnazijos komanda, 

padėka; 

2.8.32 Rajoninis jaunųjų talentų konkursas, gimnazijos komanda, padėka; 

2.8.33 Rajoninė šeštų klasių popietė „Let`s have fun“ ,gimnazijos komanda, padėka; 

2.8.34 Respublikinis konkursas „AIDS: geriau žinoti!“, skirtas pasaulinei AIDS dienai 

paminėti, mokyklai padėka; 

2.8.35 Respublikinis konkursas „Švarių rankų šokis 14“ , 3-4 klasių mokiniai, padėka; 

2.8.36 Regionalinis  tarpmokyklinis renginys – konkursas „Tolerancijos diena“, gimnazijos 

komanda, padėka; 

2.8.37 Rajoninis kūrybinių darbų konkursas „Kalėdų belaukiant“, Brigita Bliujūtė, (II g. klasė), 

Irena Liachovič (II g. klasė), 4-oji vieta; 

2.8.38 Respublikinis mokinių rašinių konkursas „Mano teisės ir pareigos“, Sandra Brazovska 

(IV g. klasė), Emilija Černevičiūtė (IV g. klasė), padėkos; 

2.8.39 Tarptautinis „Matematikos Kengūra 2015“ konkursas, mokyklai padėka; 

2.8.40 Lietuvos mokinių informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“,  dalyvavo 5-12 klasių 

mokiniai, padėkos. 

2.8.41 Respublikinis projektų konkursas „Būkime komanda“, padėka. 

Dalyvavimas šventėse, akcijose: 
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1. Jubiliejinė Trakų miesto šventė „Trakų vasara 2015“, mokyklos dainų ir šokių ansamblis 

,,Biedronka“, padėka; 

2. Trakų rajono festivalis ,,SKAMBĖK LENKŲ DAINA“, mokyklos dainų ir šokių ansamblis 

,,Biedronka“, padėka; 

3. Respublikinė akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, padėka. 

Respublikiniai ir tarptautiniai tyrimai: 

1. Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA 2015, I, II gimnazinių klasių mokinių 

pagrindinis testavimas; 

2. Tarptautinis tyrimas TIMSS 2015, 4 ir 8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų testavimas; 

3. Respublikinis testavimas „Standartizuoti testai“, 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Integruotos pamokos: 

1. Muzikos, technologijų, dailės, rusų kalbos (Ivona Buinovskaja, Danuta Jepifanova, Tatjana 

Terentjeva); 

2. Dailės ir technologijų (Danuta Jepifanova, Piotr Karpovič); 

3. Matematikos, lenkų kalbos, istorijos (Vladislav Voitkun, Aleksandra Savickaja, Beata 

Bagdevičienė, Romuald Piotrovski); 

4. Anglų kalbos, istorijos, geografijos (Daiva Bernatavičienė, Jurgita Lapuchovienė, Romuald 

Piotrovski, Tereza Artamonova); 

5. Fizikos, matematikos, biologijos, chemijos (Sofia Krisenel, Vladislav Voitkun, Vincenta 

Diugevič, Marian Kuzborski); 

6. Informacinių technologijų, geografijos, ekonomikos (Alina Špakauskienė, Tereza 

Artamonova). 

Ryškiausi mokyklos veiklos laimėjimai:  

1. Pasiekimai muzikos, technologijų, dailės, rusų kalbos dalykinėse olimpiadose ir 

konkursuose;  

2.  Mokyklos gamtosauginė veikla ir jos integracija į ugdymo procesą;  

3. Dėmesys sveikatingumo ugdymui;  

4. Geras visuomenės požiūris į mūsų mokyklą;  

5. Saugumo užtikrinimas mokykloje;  

6. Akcija „Darom 2015”;  

7. Mokyklos olimpinis judėjimas ir jo integravimas į ugdymo procesą;  

8. Veiklos planavimas ir analizė atliekama kolektyviai;  

9. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis (Tradicinė lenkų dėstomąja kalba 

mokyklų mokytojų konferencija);  

10. Ugdymo planas pritaikytas mokinių poreikiams tenkinti;  

11. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas seminaruose. 

 

2.9. PROJEKTINĖS VEIKLOS  2015 

Mokytojų kolektyvas viešina gimnazijos pasiekimus, dalijasi gerąja darbo patirtimi, ieško 

būdų ir metodų mokyklos bendruomenei telkti, siekia, kad mokinių tėvai būtų tikri gimnazijos 

pagalbininkai. Gimnazija turi savo tradicijas, organizuoja ir veda įvairius renginius, vykdo projektus: 
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2.9.1 3-4 klasių tautinių mažumų mokyklų skaitovų konkursas (mokytoja Sigita 

Andrulevičiūtė). 

2.9.2 Akcija „Darom“ (mokytojai Danuta Jepifanova, Piotr Karpovič). 

2.9.3 Tarptautiniai konkursai: informacinių technologijų „Bebras“ (mokytoja Alina 

Špakauskienė), matematikos „Kengūra 2015“ (mokytojas Vladislav Voitkun). 

2.9.4 Rajono projektas „Keturi metų laikai“ (mokytoja Danuta Jepifanova). 

2.9.5 Senelių, šeimos šventės (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojos). 

2.9.6 Projektas „Žemės diena“ (mokytojos Renata Strazevičienė, Jolanta Gardžiulienė, Tereza 

Artamonova). 

2.9.7 Tarptautinis konkursas „Tavo žvilgsnis“ (mokytojos Jurgita Lapuchovienė, Daiva 

Bernatavičienė). 

2.9.8 Saugaus eismo savaitė (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojos). 

2.9.9 2013-2015 metų projektas mokyklos bendruomenei „OLWEUS“. 

2.9.10 Regioninis konkursas „Būk pasveikinta, mano gimtoji kalba“ (mokytojos Irena 

Markovska, Alia Puč). 

2.9.11 Rajono pirmokų šventė (pradinio ugdymo mokytojos). 

2.9.12 Metodinė projektinė konferencija „Visa mokykla skaito vaikams“. 

2.9.13 Respublikinis konkursas „Gamtos Kengūra 2015“, Sveikos gyvensenos renginiai 

(mokytoja Vincenta Diugevič). 

2.9.14 Projektai: „Mes policijos bičiuliai“, „Bravo mokiniai 2015“, „Saugumo ir e-

komunikacijos sistemos“, „Neigiamų socialinių reikšmių prevencija“ kartu su Trakų PK skyriumi (soc. 

pedagogė Ilona Balkuvienė).  

2.9.15 Veiksmo savaitė „Be patyčių“ (soc. pedagogė Ilona Balkuvienė). 

2.9.16 Tradiciniai krepšinio turnyrai: „Naktinis krepšinis“, „Gatvės krepšinis“, „Kalėdinio 

krepšinio turnyras“ (mokytojas Aleksandras Radevskis). 

2.9.17 Respublikinis Č. Kudabos konkursas (mokytoja Tereza Artamonova). 

2.9.18 Abėcėlės šventė (mokytoja Tatjana Terentjeva). 

2.9.19 Kultūrinis meninis projektas „Rudenėlio miuziklas“ (pradinio ugdymo mokytojos, 

mokytoja Sigita Andrulevičiūtė). 

2.9.20 Tarptautinis projektas „Europos lyderiai“ (mokytoja Tereza Artamonova). 

2.9.21 Konkursas „Mes galim“ (soc. pedagogė Ilona Balkuvienė). 

2.9.22 Regioninis konkursas „Tolerancijos diena“ (soc. pedagogė Ilona Balkuvienė). 

2.9.23 Rajoniniai konkursai: „SPELLING BEE“, „HAPPY ENGLISH 2015“ (mokytojos 

Jurgita Lapuchovienė, Daiva Bernatavičienė). 

2.9.24 Rajoninis teisinių žinių konkursas Temidė“ (mokytojas Romuald Piotrovski, soc. 

pedagogė Ilona Balkuvienė). 

2.9.25 Rajoninis „Jaunųjų talentų“ konkursas (mokytojos Ivona Buinovskaja, Akvilė 

Prakapienė). 

2.9.26 Respublikinis mokinių rašinių konkursas „Mano teisės ir pareigos“ (mokytoja Danguolė 

Vasiliauskienė). 

2.9.27 Tarpmokyklinis projektų konkursas „Būkime kartu“ (mokytoja Vincenta Diugevič, soc. 

pedagogė Ilona Balkuvienė). 
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2.10. Mokykloje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos: 

2.10.1 Ugdymas karjerai (integruotas karjeros kompetencijų ugdymas pamokose, tikslinis 

karjeros kursas – klasės valandėlės, netradicinio ugdymo dienos, seminarai, pamokos, kita veikla – 

karjeros kompetencijoms ugdyti) 

2.10.2 Karjeros konsultavimas ( teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir 

tėvams) 

2.10.3 Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir 

darbo pasauliu). 

3. Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 

3.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20; 

3.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 

3.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 

3.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 

3.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

3.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

3.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 

3.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

3.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

3.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

3.3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

3.3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 

3.3.2. kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49, 39; 

3.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas- 56, 29; 

3.3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20,10; 

3.3.5. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius nuoma kodas – 77.33; 

3.3.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90; 

3.3.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91; 

3.3.8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas  - 91.01; 

3.3.9. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas - 86.90; 

3.3.10. sporto klubų veikla, kodas 93.12; 

3.3.11. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20. 

3.3.12. mokykla gali vykdyti neformaliojo švietimo programas, dalyvauti šalies bei kituose 

švietimo projektuose 

4. Direktoriaus Mariano Kuzborskio veikla: 

4.1. Prioritetai: 

4.1.1. Efektyvi, atsakingu valdymu pagrįsta vadybinė veikla mokyklos bendruomenėje. 

Racionalus ir planingas intelektualinių ir materialinių resursų naudojimas, įtraukiant bendruomenės 

narius į aktyvią veiklą. Bendruomenės narių įtraukimas vertinant ir įsivertinant. 

4.1.2. Mokyklos kaip modernios, šiuolaikiškos įstaigos kūrimas, aktyviai diegiant pažangias 

šiuolaikines technologijas ir metodines inovacijas, užtikrinant mokyklos kaip miesto bendruomenės 

kultūros centro sėkmingą raidą ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą mokykloje, rajone, apskrityje ir 

respublikoje. 
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4.2. Veiklos tikslai: 

4.2.1 Siekti, kad vadybos strategija ir taktika būtų nukreiptos skatinti mokyklos bendruomenę 

dirbti užtikrinant mokyklos bendruomenei demokratinį gyvenimą bei kūrybingą darbą laiduojančias 

sąlygas. 

4.2.2 Telkti mokytojus valstybinės švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti. Užtikrinti 

kolegialius pedagogų tarpusavio, pedagogų ir mokinių santykius, skatinti pedagogus siekti aukštesnės  

kvalifikacinės kategorijos. 

4.2.3 Laiduoti sąlygas visų mokyklos bendruomenės narių iniciatyvai, siekiant įgyvendinti 

mokyklos uždavinius ir pasiekiant užsibrėžtus tikslus. 

4.2.4 Puoselėti mokyklos tradicijas, diegti inovacijas, užtikrinti planingą pedagoginę priežiūrą 

ir metodinę paramą mokytojams ir mokinių mokymosi motyvacijos kėlimui. 

4.3. Veiklos uždaviniai: 

4.3.1 Įtvirtinti kompetentingą, humanizmu ir tolerancija pagrįstą vadybą, siekti aukštos visų 

bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūros ir gerų ugdymo rezultatų, mokyti ir mokytis dirbti 

šiuolaikinėje komandoje, siekti metodinių grupių vadovų veiklos efektyvumo. 

4.3.2 Užtikrinti vadybos efektyvumą ir tikslingas strategijas. 

4.3.3 Vykdyti tyrimus, koordinuoti bendrųjų programų įgyvendinimą, analizuoti rezultatus, 

priimti sprendimus, numatyti perspektyvą trūkumų šalinimui ir veiklos tobulinimui. 

4.3.4 Kartu su gimnazijos bendruomene kurti modernią, šiuolaikišką, atvirą gimnaziją. 

4.4. Veiklos sritys:  

4.4.1 Telkia gimnazijos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, inicijuoja 

ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų rengimą, organizuoja jų vykdymą, koordinuoja 

gimnazijos tarybos veiklą. 

4.4.2 Vadovauja mokytojų tarybai. 

4.4.3 Sudaro gimnazijos bendruomenei demokratinį gyvenimą ir kūrybingą darbą laiduojančias 

sąlygas. 

4.4.4 Vadovaudamasis LR Darbo kodeksu sudaro ir nutraukia darbo sutartis su pavaduotojais, 

pedagoginiu ir aptarnaujančiu personalu . 

4.4.5 Organizuoja gimnazijos ugdymo plano, veiklos programos rengimą. 

4.4.6 Rūpinasi gimnazijos intelektualiais, materialiais ir finansiniais ištekliais, darbų sauga. 

4.4.7 Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus. 

4.4.8 Vadovauja gimnazijos pedagogų atestacijos komisijai. 

4.4.9 Puoselėja tolerantiškus, demokratiškus mokytojų tarpusavio, mokytojų - mokinių 

santykius. 

4.4.10 Palaiko ryšius su mokinių tėvais, gimnazijos rėmėjais, visuomene. Supažindina juos su 

gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, bendradarbiauja su savivaldos institucijomis. 

Referuoja apie švietimo reformos vyksmą, ugdymo rezultatus, aptaria perspektyvines gimnazijos 

veiklos programas. 

4.4.11 Vykdo ugdymo dalykų pedagoginę priežiūrą, vertina tų dalykų mokytojų praktinio 

darbo rezultatus ir skatina juos atestuotis. 

4.4.12 Vykdo tiriamąją ir analitinę veiklą, siekiant įgyvendinti gimnazijos tikslus. 
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4.4.13 Įsakymu tvirtina gimnazijos ugdymo planą, gimnazijos veiklos, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas.  

4.4.14 Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą. 

4.4.15 Informuoja tėvus (globėjus) ir kitas suinteresuotas institucijas apie vaikus, vengiančius 

privalomo mokymosi ir įstatymų numatyta tvarka imasi poveikio priemonių. 

4.4.16 Analizuoja ir koreguoja neformalaus ugdymo pokyčius. 

4.4.17 Sudaro neformalaus ugdymo tvarkaraščius. 

4.4.18 Organizuoja mokinių profesinį informavimą ir orientavimą. 

4.4.19 Užtikrina, kad būtų laikomasi darbo saugos neformalaus ugdymo, neformaliųjų 

renginių, kelionių, ekskursijų, žygių metu. 

4.4.20 Atsako už mokinių ir mokytojų budėjimą savo budėjimo metu. 

4.4.21 Kuruoja mokinių komiteto veiklą. 

4.4.22 Rengia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą, vykdo žmogaus 

saugos programų vykdymo priežiūrą. 

4.4.23 Atsako už nemokamo maitinimo organizavimą ir vykdo jo priežiūrą. 

4.4.24 Vykdo bibliotekos veiklos aprūpinimo vadovėliais ir kita literatūra priežiūrą. 

4.4.25 Rengia gimnazijos bendruomenės kultūrinės veiklos programą ir vykdo jos priežiūrą. 

4.4.26 Telkia gimnazijos bendruomenę kuriant ir tobulinant sveiką ir saugią ugdymo aplinką. 

4.4.27 Įvertina esamas ir numato galimas problemas, kurios gali kilti gimnazijos 

bendruomenėje. Rūpinasi jų prevencija. 

4.4.28 Analizuoja, kodėl gimnazija kai kuriems vaikams yra nemalonus, nesėkmingas 

patyrimas, ir kelia mokinių mokymosi motyvaciją. 

4.4.29 Siekia kuo daugiau rizikos grupės mokinių įtraukti į neformaliąją veiklą. 

4.4.30 Organizuoja tėvų teisinį, medicininį, pedagoginį švietimą. Kviečia tėvus labiau domėtis 

gimnazijos reikalais, moko juos lygiaverčio bendravimo su vaiku priimant jį liečiančius sprendimus. 

4.4.31 Padeda mokiniams suprasti save ir kitus, išmoko juos savarankiškai spręsti problemas, 

moko susidoroti su emociniu stresu. 

4.4.32. Organizuoja neformaliojo ugdymo veiklą. 

Mokykla bendradarbiauja ir bendrauja su Trakų seniūnija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Viešosios policijos Trakų skyriumi, Trakų rajono ugdymo įstaigomis, mokyklos bendruomene. 

Mokykla vykdo projektus kartu su Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, kitų ES šalių švietimo įstaigomis 

bei institucijomis. Mokytojų bendruomenė draugiška ir kūrybinga, aktyviai dalyvauja ir organizuoja 

kvalifikacinius renginius mokykloje bei už jos ribų.  

Informacija susijusi su mokyklos  švietimo politikos įgyvendinimu, apie gimnazijoje vykdomus 

renginius ir projektus teikiama tėvų susirinkimuose bei mokyklos internetinėje svetainėje 

www.vidurine.trakai.lm.lt 

Gimnazijos vadovas nuolatos rūpinasi ugdymo kokybe. Ugdymas grindžiamas tarpdalykinės 

integracijos ryšiais ir mokytojų bendradarbiavimu, todėl partneriškų santykių kūrimas ir plėtra tiek 

gimnazijoje, tiek socialinėje aplinkoje yra nuolatinio rūpesčio objektas. Skatinamas gimnazijos meninio 

ir kultūrinio ugdymo programų įgyvendinimas, puoselėjami demokratišku ir kolegišku sprendimų 

priėmimu sąlygoti darbuotojų santykiai, geras mikroklimatas. Kartu su socialiniais partneriais 

http://www.vidurine.trakai.lm.lt/
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organizuojami renginiai, koncertai, vakaronės, pilietinės akcijos, aukštųjų mokyklų studentai 

gimnazijoje atlieka praktiką, vyksta gerosios profesinės patirties sklaida, profesinis veiklinimas.  

Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai tobulinti, 

savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą gerina gimnazijos įvaizdį. 

Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas, 

vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas 

tobulina ugdymo kokybės reikalavimus. 

Gimnazija savo veiklą planuoja, ruošdama trijų metų strateginį, metų veiklos, mokslo metų 

ugdymo bei kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos priemonių planus. 2015 metais tobulinta įstaigos 

planavimo sistema, apimanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą: paruoštas veiklos planas, mokytojų 

atestacijos perspektyvinė programa, vykdytos pamokos kokybės tobulinimo priemonės, atliktas platusis 

įstaigos veiklos įsivertinimas. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą ir lygias ugdymosi galimybes, buvo 

realizuojamas kultūrinio ugdymo, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių bei kitos prevencijos 

programos. Pagal iškeltus metinius veiklos tikslus skatintas mokytojų bendradarbiavimas, tarpdalykinė, 

sporto  integracija, mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. 

Tobulinant veiklą, aktyviai gimnazijos valdyme dalyvauja metodinė, mokytojų bei gimnazijos 

tarybos, tėvų ir mokinių komitetai. Šios savivaldos institucijos veikia pagal gimnazijos nuostatuose 

nustatytus veiklos principus ir teikia siūlymus bei dalyvauja svarstymuose pagal gimnazijos 

nuostatuose priskirtą kompetenciją. Gimnazijos direktorius skatina kūrybines, pilietines mokinių, 

mokytojų, tėvų iniciatyvas, sudaro sąlygas jų įgyvendinimui. 

 

5. Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas ir 

tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas ir švietimas. 

Įgyvendinant uždavinį – modernios, patrauklios, motyvuojančios aplinkos kūrimas – gimnazija 

nupirko naujų baldų, įrangos, IKT - kabinetams ir valgyklai: 

 

1. Sėdima sofa  366,00 

2. Termosai  12L. ( 2 vnt.*117,61 ) 235,22 

3. Vėliavos  stovai ( 2vnt*161,32 ) 322,64 

4. Iškaba  120,88 

5. Guminės  trinkelės 2141,70 

6. Gimnastikos ožys 932,02 

7. Skėtis  (darželiui ) 120,00 

8. Mokykliniai  stalai ( 8 komp.) 234,00 

9. Stiprintuvas  su dėklų 1137,00 

10. Dvivietis  mokyklinis stalas (10 ) 779,10 

11. Kompiuteris NX MVJEL 421,21 

12. Interaktyvi lenta  (2 vnt.) 1299,77 
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2015 metais direktorius tobulino savo kvalifikaciją ir gebėjimus bei įgijo kompetencijas: 

 

Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai, užsiėmimai 

(seminarai, konferencijos, 

mokymai, kursai ir t. t.) 

Institucijos,  

išdav. pažym., 

pavadinimas 

Pažymėjimo 

išdavimo data 

Nr. 

Dienų  

skaičius 

Val. 

skaičius 

Kompetencijos 

1. Seminaras „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

praktinis naudojimas“  

Trakų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

2015-02-04 

Nr.26 

 12 ak. val. Patobulinau ugdytinio 

pažinimo, ugdymo 

planavimo ir 

tobulinimo . ir 

profesinio tobulėjimo 

kompetencijas 

2. Seminaras „ Mokytojų, 

tėvų ir bendruomenės 

bendradarbia-vimas: 

Lenkijos Respublikos 

mokytojų patirtis“ 

Šiuolaikinių 

didaktikų 

centras 

2015-06-30 

Nr. 2183 

1 8 ak. val. Patobulinau 

bendravimo, 

bendradarbiavimo ir 

profesinio tobulėjimo 

kompetencijas 

3. Pranešimas „Trakų 

gimnazija – mokymosi 

sėkmės siekianti mokykla“ 

rajoninėje konferencijoje 

„Kuriame gerą mokyklą“ 

Trakų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

2015-08-28 

Nr. 326 

   

4. Turizmo renginių vadovų 

mokymo programa 

UAB „Profus 

Baltics“ 

2015-09-24 1 8 ak. val. Patobulino mokinių 

turizmo renginių 

organizavimo 

kompetencijas 

5. Seminaras „Emocinis 

intelektas – bendravimo 

pagrindas“ 

Šiuolaikinių 

didaktikų 

centras 

2015-10-14 

Nr.3189 

4 32 ak. val Patobulinau gebėjimą 

ugdyti intelekto 

gebėjimą ugdyti 

intelekto sutrikimų 

turinčius mokinius, 

informacijos valdymo 

bei profesines 

kompetencijas 

6. Projektas „Nariuotakojai 

mokykloje“ 

Inspektariumas 

Palangos 

zoologijos 

sodas 

2015-11-13 

Nr. 1111 

 2 ak. val  

7. Seminaras „ Efektyvus 

organizacijos veiklos 

valdymo ir socialinio 

marketingo mokymai. 

Projektų valdymo 

mokymai, tarptautinio 

bendradarbiavimo bei 

efektyvios sklaidos 

mokymai“ 

Šiuolaikinių 

didaktikų 

centras 

2015-12-09 

Nr.3189 

3 24 ak. val. Patobulinau pokyčių  

valdymo bei profesines 

kompetencijas 
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Mokykloje dirba logopedas, soc. pedagogas, psichologas. Teikiamos konsultavimo paslaugos 

mokiniams, mokytojams, tėvams. Mokyklos bendruomenei, tėvams organizuojamos atvirų durų dienos, 

savaitės. 

6. Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 

6.1.. Mokytojai. 2015 m. - 29 mokytojai. 

6.2. Pedagogų kvalifikacija. Metodininkų 8, vyresniųjų mokytojų – 17, neatestuoti – 4 

mokytojai. 

6.3. Papildomos projektinės lėšos: 

6.3.1. Vasaros stovykla ,,Žaliasis pasaulis’’ – 300 Eur.  

6.3.2. Sporto projektas ,,Mūsų Eurolyga“ – 100 Eur. 

6.3.3. Sporto projektas ,,Aukime sveiki“ – 100 Eur. 

6.3.4. Lenkų dainų ir šokių ansamblio „Biedronka“ (Boružėlė) jubiliejinis koncertas „25 

metai su folkloru..“ – 300 Eur. 

6.3.5. „Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą.“ (M. K. Oginskis kalba, 

1794 m.) – 150 Eur. 

7. Problemos  ir jų sprendimai.  

7.1. 2015 metais išryškėjo šios vidaus ir išorės sąlygotos problemos: 

7.1.1. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas. 

7.1.2. Motyvacijos mokytis stokojantys mokiniai. 

7.1.3. Edukacinių erdvių įrengimas. 

7.1.4. Tėvų švietimas. 

7.2. Artimiausi planai: 

7.2.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimas, tvirtinimas bei ugdymo 

kokybės gerinimo renginiai gimnazijoje. 

7.2.2. Mokyklos pastato išorės ir vidaus patalpų renovacija, aktų salės įrengimas. 

Mokyklos darbuotojų kolektyvas veržlus ir ambicingas, yra pajėgus įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos švietimo strategijoje ir mokyklos strateginiame plane numatytus tikslus ir uždavinius. 

 

 

Direktorius        Marian Kuzborski  

 


