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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ. 

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio  gimnazija yra biudžetinė įstaiga, vykdanti 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas. 

1.1. Kontaktinė informacija: 

Adresas:  J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai; 

Tel./faks. 8-342-30564, el. paštas kybartugimnazija@vilkaviskis.lt 

Įmonės kodas 190485294. 

 Gimnazijos skyrius, turintis kitą buveinę: 

 Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Virbalio skyrius: 

 Adresas: Vilniaus g. 17, LT-70385 Virbalis, Vilkaviškio r. sav. 

1.2. Įstaigos vadovas – Saulius Spangevičius, II vadybinė kategorija. 

1.3. Įstaigos darbuotojai (pareigybių skaičius, darbuotojų kvalifikacija ir t. t.). 

Pareigybių skaičius:  

2017 metų pabaigai gimnazijos darbuotojų etatų skaičius pagal pareigybes yra 24,1. Iš jų: 

direktorius – 1,0, direktoriaus pavaduotojai ugdymui – 1,85, socialinis pedagogas – 1,0, specialusis 

pedagogas – 0,5, psichologas – 1,0, bibliotekininkas – 1,5,  mokytojo padėjėjas – 0,5, ūkvedys – 

1,25, vyr. buhalteris – 1,0, buhalteris – 0,5, energetikas – 0,5, sekretorius – 1,0, kompiuterinių 

sistemų specialistas – 1,0, laborantas – 0,5, vairuotojas – 1,0, pastatų ir sistemų einamojo remonto 

darbininkai –1,5,  rūbininkas-budėtojas – 1,5, valytojas – 6,0, kiemsargis – 1,0. 

Gimnazijoje, kartu su Virbalio skyriumi, dirba 49 pedagoginiai darbuotojai. Mokytojų 

kvalifikacinė kategorija: 1 – mokytojas ekspertas, 20 – mokytojas metodininkų, 18 – vyresniųjų 

mokytojų, 10 – neįgiję kvalifikacinės kategorijos. Visi gimnazijos vadovai (direktorius ir 3 

pavaduotojos ugdymui) įgiję II vadybinę kategoriją. 

Švietimo pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas.  

Kitų gimnazijos darbuotojų yra 17. 

 

2. ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS NUOSTATUOSE 

(ĮSTATUOSE) NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS, BENDRADARBIAUJANT SU 

SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, KITOMIS ĮSTAIGOMIS. 

 

Gimnazijos metų veiklos tikslas – „Ugdymo(si) proceso, siekiant asmeninės ūgties, 

tobulinimas ir mokinių savivokos stiprinimas“. Jam įgyvendinti metiniame gimnazijos plane yra 

parengtos ir įgyvendinamos dvi programos:  

1. Ugdymo(si) proceso patrauklumo ir efektyvumo didinimo programa; 

2. Partneriško bendradarbiavimo bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimo 

programa. 

Siekdami gerų ugdymo(si) rezultatų, stebima mokinių asmeninė pažanga. Visų metodinių 

grupių mokytojai taikė įvairius mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentus, dalinosi 

gerąja patirtimi. Gimnazijos administracija inicijavo individualius pokalbius su aukštesniuoju lygiu 

gebančiais mokytis mokiniais ir jų tėvais dėl asmeninės pažangos siekimo. Gerąja patirtimi apie 

asmeninės pažangos stebėjimą ir fiksavimą dalinomės respublikinėje konferencijoje Kalvarijoje.   
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Gimnazijoje sudaromos palankios sąlygos mokytojų profesinėms kompetencijoms plėtoti. 

Organizuota metodinė diena gimnazijoje „Teorinių žinių sąsaja su praktiniais įgūdžiais“. Joje 

dalyvavo kolegos iš Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos. 

Gimnazijos mokytojai, tęsdami projektą „Kolega-kolegai“, pravedė 32 atviras pamokas. 

Esame rajono Besimokančiųjų mokyklų mokymosi partnerystės tinklų partneriai. Su projekte 

dalyvaujančiomis mokyklomis dalijamės ugdymo(si) proceso įgyvendinimo gerąja patirtimi. 

Tenkina mokinių pasiekimai dalykų olimpiadose ir konkursuose. Mažėjant mokinių 

skaičiui, dalykų olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojų skaičius iš esmės nekinta.  

Padidėjo išlaikiusiųjų VBE skaičius. 2016 m. valstybinius brandos egzaminus išlaikė 89,5 

proc. abiturientų, o 2017 m. – 95,5 proc.  

Visi II (10) klasių mokiniai pasitikrino lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos 

pagrindinio ugdymo pasiekimus. PUPP rezultatai pagerėjo, didėjo aukščiausius (9–10 balų) 

įvertinimus gavusiųjų mokinių procentas: lietuvių kalbos 2016 metais gavo 13,4 proc., 2017 metais 

– 20,3 proc. antrokų; matematikos 2016 metais gavo 10 proc., 2017 metais – 15,9 proc. antrokų. 

Lyginant trejų mokslo metų mokinių pažangumą matyti, kad gerėja mokinių pažangumas 

(2015 m. – 97,9 proc., 2016 m. – 98,5 proc., 2017 m. – 99,2 proc.), tačiau sumažėjo labai gerai 

besimokančių mokinių procentas (2016 m. – 4,4 proc, o 2017 m. – 3,8 proc.).  

 Pagerėjo mokinių pamokų lankomumas. Lyginant su 2015–2016 m. m., 2016–2017 m. m. 

8,5 pamokomis sumažėjo praleistų pamokų, vidutiniškai tenkančių vienam mokiniui skaičius.  

2016–2017 mokslo metai gimnazijoje buvo paskelbti Pilietiškumo metais. Gimnazija 

dalyvavo respublikiniame projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Dvi gimnazistų komandos 

rungėsi Lietuvos gimnazijų protų lygos žaidime. Gimnazijoje organizuotas rajoninis pilietinės 

dainos festivalis „Dainuoju Lietuvai“. Įvyko susitikimai su aktore V. Kochanskyte, Metų knygos 

autoriais, „Misijos Sibiras 2016“ dalyviu, poeto K. Bradūno dukra. 

Aktyviai bendradarbiaujama su Pasaulio kybartiečių draugija: 2017 m. balandį buvo 

atidaryta žurnalisto ir menininko Zino Kazėno autorinė paroda „Laukiniai vakarai. Rodeo“, mokslo 

metų pabaigoje gabiems mokiniams įteiktos kybartiečių mokslininkų fondo premijos.  

Organizuoti tradiciniai gimnazijos renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, surengtas 

koncertas Motinos dienai, vykdytos tradicinės kalėdinės paramos akcijos.  

2017 metais gimnazijoje vyko renginiai, skirti mokyklos Kybartuose įkūrimo 105-mečiui.  

Bendradarbiaujant su Kybartų „Saulės“ progimnazija vykdytas tęstinis mokymosi 

pereinamumo ir tęstinumo projektas „Tiltas“. Dalyvavome tradicinėje Marijampolės krašto 

gimnazijų šventėje Lukšiuose, III Solidarumo bėgime. 

Gimnazija dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte „Teatras – langas į pasaulį“, kuris 

vyko Lenkijos  Barlinek mieste. Gimnazijoje savo veiklą pradėjo „Kino klubas“. 

 

3. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS (BIUDŽETINIŲ METŲ PABAIGOS DUOMENYS). 

 

2017 metams gimnazijai skirtas biudžeto finansavimas – 721718,00 eurai, iš kurių darbo 

užmokesčiui – 476541,00 euras.  Per 2017 m. biudžeto sąmatos įvykdytos 100 procentų. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai susidarė gautinos sumos: iš VšĮ „Kretingos maistas“ už 

komunalines išlaidas 2017 m. gruodžio mėn. 496,00 eurai. Gautinomis sumomis už komunalines 

paslaugas mažinamos padarytos biudžeto asignavimų išlaidos. 

Per 2017 m. gautos paramos lėšos: iš UAB BALTLED – 500,00 eurų, iš privačių asmenų – 

50,00 eurų, VMI 2 procentų įmokos – 706,00 eurų. 

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ IR JO BŪKLĘ. 

 

Gimnazijos turto balansinė vertė ir nusidėvėjimas: gyvenamieji pastatai (bendrabutis) –  

76784,00 eurai, 69,8 proc., švietimo įstaigos pastatai – 403656,00 eurai, 90,4 proc., kiti statiniai – 

1666 eurai, 100,0 proc., kitos mašinos ir įrenginiai – 6479,00 eurai, 95,1 proc., transporto 

priemonės: autobusas „IVECO DAILY“ – 35804,00 eurai, 38,8 proc. automobilis FORD TRANSIT 
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– 2896,00 eurai, 100,0 proc., kompiuterinė įranga – 76388,00 eurai, 90,5 proc., mokykliniai baldų 

komplektai – 13553,00 eurai, 88,9 proc., kita biuro įranga – 2811,00 eurai, 86,7 proc., mokymo 

priemonės – 29972,00 eurai, 86,0 proc., ūkinis inventorius ir kiti reikmenys – 3160,00 eurai, 83,9 

proc.,  muzikos instrumentai – 7957,00 eurai, 81,3 proc., sporto inventorius (treniruokliai) – 

2211,00 eurų, 100,0 proc. Iš viso ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 663337,00 eurai. 

 Bendrabutis pastatytas 1982 m., reikalingas kapitalinis remontas. Švietimo įstaigos pastatų 

būklė gera. Kompiuterinė įranga ir mokymo priemonės kasmet pagal finansines galimybes 

atnaujinamos. Baldų ir kito inventoriaus būklė gera. 

 

5. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADAS, 

REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANUS, REKOMENDACIJŲ ĮVYKDYMĄ. 

 

2017 m. kovo mėnesį gimnazijoje buvo atliktas civilinės saugos būklės patikrinimas. 2017 

m. kovo 23 d. buvo pateiktas Civilinės saugos būklės patikrinimo aktas, patikrinimo išvada – 

patenkinamai. Patikrinimo metu suteikta metodinė pagalba ir pateiktos rekomendacijos civilinės 

saugos būklei gerinti, kurias gimnazija įgyvendino iki 2018 m. kovo 1 d.  

2017 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos centralizuotas audito skyrius 

gimnazijoje vykdė mokesčių, mokamų į savivaldybės biudžetą mokėjimo, biudžetinių įstaigų 

pajamų administravimo, apskaitos organizavimo ir vykdymo procedūrų vertinimo vidaus auditą. 

2017 m. spalio 18 d. pateikta ataskaita, jog gimnazijoje pažeidimų neužfiksuota. 

2017 m. gruodžio 14 d. gimnazijoje buvo tikrinama smurto prevencija ir Vaiko gerovės 

komisijos darbo organizavimas. Rekomendacijos: į gimnazijos VGK sudėtį įtraukti tėvus, mokytojų 

pareigybių aprašuose numatyti atsakomybę už reagavimą į smurtą ir patyčias. Į gimnazijos VGK 

tėvų atstovai bus įtraukti nuo naujų mokslo metų pradžios. 

 

6. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR SIŪLOMI 

PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI. 

 

Atlikus SSGG analizę, 2017 metais gimnazijoje išryškėjo šios gimnazijos veiklos 

tobulintinos sritys: 

1. mokymasis ne mokykloje; 

2. mokinių įsivertinimas, pasiekimai ir pažanga; 

3. mokinių mokymasis, pažangumas ir lankomumas; 

4. darbo su gabiais mokiniais intensyvinimas; 

5. susitarimų laikymasis, mokinių elgesio kultūros stoka; 

6. asmenybės tapsmas; 

7. bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais; 

8. psichologinė ir socialinė pagalba. 

Metų veiklos prioritetas – bendruomenės narių pareigingumo ir atsakomybės ugdymas. 

Ypatingas dėmesys yra skiriamas gimnazijos mokinių pozityvaus elgesio skatinimui. Tam tikslui 

2017–2018 m. m. veiklos plane yra iškelti šie uždaviniai: 

1. kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, atsižvelgiant į individualias ugdymo(si) 

galimybes, skatinimas; 

2. brandžios asmenybės, suvokiančios savo pareigas ir polinkius, ugdymas; 

3. efektyvesnis susitarimų ir tvarkos taisyklių laikymasis bei aukštesnės elgesio kultūros ir 

atsakomybės siekimas; 

4. gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimo kultūros ir partnerystės plėtojimas. 

Uždaviniams įgyvendinti 2017–2018 m. m. gimnazijos veiklos plane numatytos 

konkrečios priemonės ir siektini rezultatai. 

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                        Saulius Spangevičius 


