ZARASŲ R. DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJA
GINTAUTO KUZMOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Veiksmingi kokybiško ugdymo(si) užtikrinimo uždaviniai.
1.1. Užtikrinti kokybiškas švietimo paslaugas:
1.1.1. ugdymo proceso užtikrinimas. 2017-09-01 gimnazijoje ir jos skyriuje mokėsi
293 mokinių. Iš jų pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 44, priešmokyklinio ugdymo programą
– 18, pradinio ugdymo programą – 62, pagrindinio ugdymo programą – 117, vidurinio ugdymo
programą - 35, specialiojo ugdymo programą – 17. Ugdymo skyriuje buvo 3 ikimokyklinio ugdymo
grupės, 1 lavinamoji klasė, 1 specialiojo ugdymo ir 1 socialinių įgūdžių klasė. Gimnazijoje buvo 1
priešmokyklinio ugdymo grupė, 4 pradinio ugdymo, 6 pagrindinio ugdymo ir dvi vidurinio ugdymo
klasės. Gimnazijoje ir ugdymo skyriuje dirba 41 mokytojas, 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. Iš
jų 14 mokytojų metodininkų.
2019 m. speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms – 466,5 tūkst. Eur, iš jų darbo
užmokesčiui – 443,9 tūkst. Eur ; speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir
valdymui – 44,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 44 tūkst. Eur ; speciali tikslinė dotacija
švietimo pagalbai – 48,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 47,5 tūkst. Eur ; valstybės
deleguotoms funkcijoms vykdyti (nemokamas maitinimas) – 23,3 tūkst. Eur ; speciali tikslinė
dotacija iš apskričių perduotoms funkcijoms išlaikyti – 51,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui –
39,3 tūkst. Eur ; savivaldybės lėšos – 374,7 tūkst. Eur, iš jų – 300,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
specialiosios lėšos – 9,5 tūkst. Eur .
1.1.2. Mokinių saviraiškos pasiekimų tenkinimas.
Gimnazijoje 2019 m. veikė 16 neformaliojo ugdymo programų. Juose dalyvavo 180
mokinių. 33% šių programų skirta sportinei veiklai, 30% - meninei veiklai. Programas vykdė 13
mokytojų.
Gimnazijos mokiniai dalyvavo ir iškovojo prizines vietas rajoniniuose ir
respublikiniuose konkursuose: respublikiniame etikos konkurse „Moralinės dilemos“ iškovota II
vieta; Meninio skaitymo konkurse iškovotos I ir III vietos; Istorijos olimpiadoje iškovotos II ir III
vietos; Muzikos olimpiadoje – II vieta; 9-10 klasių biologijos olimpiadoje – I ir II vietos; 5-6 klasių
raštingumo konkurse - I ir II vietos; Rusų kalbos olimpiadoje iškovota II vieta.
Iš viso įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo apie 35% gimnazijos
mokinių. Gimnazijos renginiuose, minėjimuose dalyvavo apie 85% gimnazijos mokinių.
1.1.3. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams.
Gimnazijoje maitinami visi mokiniai. Nemokai maitinami 101 gimnazijos ir 3 ugdymo
skyriaus mokiniai. 160 mokiniams suteikta socialinė, 65 mokinių profesinio orientavimo ir
informavimo, 6 mokinių psichologinė pagalba.
Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas (1 etatas), specialusis pedagogas (1 etatas),
logopedas (0,75 etato), psichologas (0,25 etato), mokytojo padėjėjas (1 etatas). Ugdymo skyriuje
„Sartukas“ dirba socialinis pedagogas (0,75 etato), logopedas (0,5 etato), mokytojo padėjėjas (1
etatas).
Į gimnaziją pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai nuo
mokyklos. Iš viso pavežami 98 mokiniai. Beveik visi gimnazijos mokiniai į mokyklą atvežami 7.45
val., o išvežami 15.00 val.
1.1.4. Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas.
Kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 5,2 dienos. Per 2019 metus
profesinės veiklos kompetencijas tobulino 25 pedagogų, bendrąsias – 41 pedagogas. Gimnazijoje
vyko seminarai „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“, „Raktai į sėkmę“, „Paauglystės
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kryžkelės“, Streso valdymo, savižudybių prevencijos ir lyčių lygybės elgsena“. Gruodžio mėnesį,
minint gimnazijos vardo dieną, vyko mokslinė konferencija „Gyvu žodžiu pamokyti“, kurioje
pranešimus skaitė Vilniaus universiteto lektoriai.
1.1.5. Individualios pažangos priemonės ir rezultatai.
Į asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo procesą įtraukti mokiniai, jų tėvai
(globėjai), dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija.
Gimnazijoje parengti individualios pažangos stebėjimo segtuvai. Į juos segami mokinių NMPP
rezultatai, įvairios apklausos, tyrimai ir pan. Klasės auklėtojai su kiekvienu mokiniu jo pažangą
aptaria individualiai. Šiuos segtuvus patogu naudoti pokalbiuose su tėvais (globėjais), aptariant
mokinio asmeninę pažangą bei pastangas. Pažangos stebėjimas padeda mokiniams apmąstyti savo
mokymąsi, priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų.
1.1.6. Mokinių kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, socialinių įgūdžių
ugdymas.
Mokiniai su mokytojais dalyvavo ir mieste rengiamuose pilietiškumą ugdančiuose
renginiuose, akcijose, reprezentavo gimnaziją koncertuose, parodose, konkursuose ir viktorinose.
Ugdant pilietiškumą vyko susitikimas su Jaunaisiais šauliais, buvo organizuota „Sniego diena –
2019“. Visi mokiniai aktyviai dalyvavo akcijose „Atmintis gyva, nes liudija“, sausio 13 – osios
įvykiams atminti. Buvo paminėta Lietuvos įstojimo į NATO diena. Vyko pokalbiai per pilietinio
ugdymo pamokas. Prieš Naujus metus mūsų gimnazijoje buvo surengta akcija „Spaudžiu leteną“,
kuri prasidėjo nuo Utenos savanorių akcijos „Ištiesk leteną“.
Nemažai renginių vyko kartu su Dusetų K. Būgos biblioteka. („Apie maisto taupymą,
gyvūnų teises ir pažintį su kačių veislėmis“, viktorina „Ką žinai apie knygą ir biblioteką“, „Pirmoji
pažintis su vilnos vėlimo paslaptimis“, „Kaip pasigaminti papuošalus iš karoliukų“. Mokiniai
dalyvavo susitikimuose su filosofijos daktaru, žurnalistu, knygų sudarytoju, vertėju,
religijotyrininku Andriumi Navicku, filosofu, Atgimimo Sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju, publicistu
Arvydu Juozaičiu, kuris pristatė naujausią knygą „Lietuvos tuštėjimo metas“. Taip pat mokiniai
klausėsi režisieriaus, istorinių laidų kūrėjo, žurnalisto Rimo Bružo.
Formuojant gimnazijos vertybines nuostatas, puoselėjant pilietiškumą ir tautinį
tapatumą, visų klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, pažintinėse išvykose. Vyko daug
renginių (Europos kalbų diena, Sveikatingumo diena, Sveikos gyvensenos diena, Mokytojų diena,
Šimtadienis, Judrumo savaitė, Žemės diena, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė).
Gimnazijos vardo dienai paminėti vyko konferencija „Lavinamas domesys kalbotyrai“.
Pavasarį vyko „Vaikų linijos“ organizuojama akcija „Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į patyčių problemą, mokyti paauglius užkirsti kelią
patyčioms, ugdyti pagarbą bei toleranciją kitiems.
Nemažai renginių iniciavo klasių auklėtojos. Jų iniciatyva vyko susitikimai su
policijos atstovais, išvykos į teatrus, įvairios ekskursijos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio – socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. Vyresniųjų klasių
mokiniai dalyvavo projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Projekto dalyviai su mokiniais kalbėjo
apie pilietiškumą, galimybes visiems prisidėti prie valstybės kūrimo, padrąsinti, sprendžiant
jauniems žmonėms rūpimus klausimus, įkvėpti karjeros galimybėms, palaikyti jų motyvaciją
mokytis ir siekti aukščiausių tikslų. Gimnazijoje lankėsi žurnalistas Andrius Tapinas, renginių
vedėjas Jogaila Morkūnas bei neuromokslininkė Urtė Neniškytė.
4.1.7. NMPP vykdymas, egzaminų rezultatai.

Gimnazija jau kelintus metus dalyvauja NMPP testų vykdyme. 2019 metais NMPP
testų tyrime dalyvavo 2, 4, 6 klasių mokiniai, 8 klasės mokiniai dalyvavo e-NMPP.
Pagrindinio ugdymo pažymėjimus gavo 16 II gimnazijos klasės mokinių, 2 mokiniai
gavo pažymėjimus, kad išklausė pagrindinio ugdymo programą. Lietuvių kalbos vidurkis – 5,8 ,
matematikos – 4,3.
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Gimnaziją baigė 16 abiturientų. Brandos atestatus gavo 15 mokinių. 1 mokinys
negavo atestato, nes neišlaikė egzaminų. Į aukštąsias mokyklas įstojo 8 mokiniai (50%), 1 mokinys
nestojo niekur, 1 mokinys pasirinko profesinę mokyklą, 6 mokiniai atlieka karinę tarnybą.
2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.
2.1. Gimnazijos aplinkos gerinimas, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais.
2.1.1. Aplinkos funkcionavimo užtikrinimas.
Gimnazijoje ir jos skyriuje yra 47,5 aptarnaujančio personalo etatai. Jie finansuojami
savivaldybės lėšomis bei valstybės deleguotomis lėšomis (specialusis skyrius).
2.1.2. Nustatytų higienos normų reikalavimų vykdymas.
Per 2019 m. perdažyti gimnazijos koridoriai, nupirktos spintelės drabužiams
pradinėms klasėms. Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų (16,4 tūkst. Eur) ir Zarasų rajono
savivaldybės lėšų (8,2 tūkst. Eur) renovuotos persirengimo patalpos, dušinės ir sanitariniai mazgai.
2.1.3. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis.
Gimnazija pilnai aprūpinta vadovėliais ir kitomis ugdymo priemonėmis. Išleista 4000
Eur . 2019 m. nupirkti keturi kompiuteriai už 1700 Eur , daugiafunkcinis kopijavimo aparatas už
1700 Eur, keturi ekranai už 1500 Eur .

