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Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo d. sprendimu Nr. TNAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-03- Nr. ATSNaujoji Akmenė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
2019–2020 m. m. mokinių ugdymo rezultatų pokytis lyginant su 2018–2019 m. m. metais
išlieka nepakitęs. 2019–2020 m. m. I–IV klasių pažangumas siekia 99,6 proc. Aukštesnįjį lygį
pasiekė 16 mokinių, pagrindinį – 94, patenkinamą – 158. 2019-2020 m. pagrindinio ugdymo
pakopoje pažangumas padidėjo – 5,7 proc.
2019–2020 m. m. buvo stengiamasi ieškoti būdų pamokų nelankymo prevencijai, į kurią
buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė. Nuotolinis mokymas prisidėjo prie lankomumo
gerėjimo situacijos dėl galimybės jungtis prie pamokų iš namų. Pavyko ženkliai sumažinti I–IV
klasių mokinių praleistų pamokų skaičių. Per metus praleista 11830 pamoka mažiau, nepateisinta
– 3112 pamokomis mažiau.
Džiugina mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti IQES online Lietuva vykdomos
mokinių ir tėvų apklausos rezultatų duomenys. „Mokinių apklausos NMVA 2020 (Mk14)“ ir
„Tėvų, globėjų apklausos NMVA 2020 (T07)“ duomenimis:
91 proc. apklaustų mokinių pažymi, kad jiems svarbu mokytis;
85 proc. mokinių teigia, kad jiems yra aiškus jų mokymosi vertinimas;
89 proc. mokinių teigia nepatiriantys patyčių, atitinkamai, 95 proc. tėvų teigia, kad jų vaikai
neparyrė patyčių;
90 proc. mokinių ir 93 proc. tėvų teigia, kad su mokiniais yra aptariamos jų patiriamos sėkmės;
93 proc. tėvų sutinka, kad mokiniams yra svarbu mokytis ir jie noriai eina į mokyklą;
89 proc. tėvų sutinka, kad mokiniai yra skatinami bendradarbiauti ir 84 proc. jų teigia, kad
mokytojai skatina mokinius pažinti gabumus.
2020 metais pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 72 mokiniai, iš jų 7 (9,7 proc.,
praėjusiais metais – 8,9 proc., dar prieš tai – 24 proc.) išvyko mokytis į kitas mokyklas. Gimnaziją
baigė 46 abiturientai. Atestatus gavo visi abiturientai (praėjusiais metais – 98,6 proc.,).
BRANDOS EGZAMINAI IR TOLIMESNĖ ABITURIENTŲ VEIKLA
2020 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai parodė, kad sumažėjo procentinė vertė
balų, gautų nuo 1 iki 49, bet didėjo procentinė vertė balų gautų nuo 50. Gauti 2 (3 rajone)
valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimai, 28 aukštesnio lygio įvertinimai. Aukščiausi
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100 balų įvertinimai gauti iš anglų kalbos. Tokiu balu įvertintos Deivido Sakalo ir Lino Danieliaus
šio dalyko žinios (mokytoja J. Bernotaitė).
Visi abiturientai išlaikė pasirinktus geografijos, biologijos, chemijos, informacinių
technologijų, istorijos, anglų kalbos egzaminus. Geresnis nei rajono valstybinių brandos
egzaminų įvertinimų vidurkis yra gimnazijos abiturientų laikytų lietuvių kalbos ir literatūros,
biologijos, anglų kalbos, chemijos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų. Geresnis nei
šalies valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis yra lietuvių kalbos ir literatūros, anglų
kalbos, biologijos, istorijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų.
79 (44,6 proc., praėjusiais metais – 43,2 proc. nuo visų vertinimų) valstybinių egzaminų
įvertinimų yra didesni nei 50 balų, 51 įvertinimas (28,5 proc., praėjusiais metais - 24,4 proc. nuo
visų vertinimų) gautas nuo 70 iki 100 balų, 16 įvertinimų (8,9 proc., praėjusiais metais - 10,2
proc., nuo visų vertinimų) didesni nei 90 balų.
Aukštesnio lygio (86–100 balų) yra 28 įvertinimai (15,6 proc., praėjusiais metais - 13,2 proc.).
Pagal dalykus: anglų kalbos 16 įvertinimų, lietuvių kalbos ir literatūros – 6, po 2 įvertinimus iš
biologijos ir istorijos ir 1 įvertinimas iš matematikos. 16 įvertinimų gauta nuo 90 iki 100 balų: 12
įvertinimų iš anglų kalbos, 3 - iš lietuvių kalbos ir 1 iš istorijos.
Geriausiai mokiniai išlaikė anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą, kurio bendras
vidurkis – 71,3 balo (praeitais metais - 61,03 balo), dešimties geriausių vidurkis – 95,6. 10
įvertinimų didesnių nei 90 balų. Iš 41 (46 abiturientų laidos) laikiusių šį egzaminą 31 įvertinimas
aukštesnis nei 50 balų, 24 aukštesni nei 70 balų.
Valstybinių brandos egzaminų įvertimai 2018–2020 metais
50–100
86–100 balų
1–49 balų
100 balų
balų
gimnazijoje
2
10,3 proc.
53,5 proc.
37,3 proc.
4 rajone
(35 įvertinimų)
9
13,2 proc.
47,4 proc.
43,2 proc.
12 rajone
(35 įvertinimų)
2
15,6 proc.
46,4 proc.
44,6 proc.
3 rajone
(28 įvertinimai)

Metai
2018
2019
2020

86–100 balų
rajone
57
57
N/I

Abiturientai, baigę gimnaziją, sėkmingai siekia aukštesnio išsilavinimo. 2020 metais 6,6
proc. padidėjo įstojusių į universitetus, į kolegijas įstojusių skaičius sumažėjo, bet studijuojančių
valstybės finansuojamose vietose abiturientų padidėjo net 23,2 proc.
Tolimesnė abiturientų veikla 2018–2020 metais
Metai

Universitetuose

Kolegijose

Profesinėse
mokyklose

Valstybės
finansuojamos
vietos(proc.)

2018

24

25,5

24

25,5

9

9,6

34

2019

23

32,4

21

29,9

9

12,7

54,2

2020

18

39

10

21,7

3

6,5

77,4
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OLIMPIADOS
2020 metais kaip kiekvienais prieš tai buvusiais metais didelis dėmesys skiriamas gabiųjų
mokinių ugdymui, kurių rezultatai matomi gimnazijos, rajono, šalies olimpiadose, konkursuose.
Šiais metais rajono olimpiadose pelnytų prizinių vietų skaičius sumažėjo, sumažėjo ir mokinių,
siunčiamų į respublikinį olimpiadų etapą, skaičius. Dailės ir rusų olimpiadų respublikiniai etapai
dėl pandemijos nukelti į kitus mokslo metus.
Rajono olimpiadose laimėtų prizinių vietų skaičius 2020 m.
Metai
2018
2019
2020

I vietų
20
28
18

II vietų
19
20
14

III vietų
23
18
12

Olimpiadose dalyvavusių mokinių skaičius 2017–2020 metais
Mokyklinės
Rajono
Prizinių vietų Lietuvos
Mokinių
olimpiados
olimpiadų
rajono
olimpiadų
Mokslo metai
skaičius
dalyvių
dalyvių
olimpiados
dalyvių
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
2017–2018
339
334
111
62
8
2018–2019
282
335
112
66
9
2019–2020
272
312
90
44
5
Gimnazijos mokiniai atstovavo Akmenės rajonui ir gimnazijai šalies anglų kalbos,
biologijos, rusų kalbos, dailės ir lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadose. Šalies dailės
olimpiadoje IIC klasės mokinė Fausta Bauer (mokyt. J. Varanavičienė) apdovanota komisijos
paskatinamuoju prizu. Šalies rusų kalbos olimpiadoje IC klasės mokinė Diana Jurgaitytė (mokyt.
T. Chlystova) apdovanota paskatinamuoju prizu.
KONKURSAI
Akmenės rajono ir Ramučių gimnazijos vardas skambėjo ne viename respublikiniame
konkurse. Šiais metais 52-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso laimėtojų protokole
įrašytos dviejų gimnazijos mokinių pavardės: IIIA klasės mokinio Jomanto Valiulio, laimėjusio
II laipsnio diplomą už labai gerą vertimą iš anglų kalbos, IIIA klasės mokinės Ugnės Naglytės,
apdovanotos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu už literatūrinį vertimą iš anglų
kalbos.
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etape pastebėti ir įvertinti
trijų gimnazijos mokinių darbai:
IIB klasės mokinė Gabrielė Strodomskytė už savo darbą buvo apdovanota švietimo,
mokslo ir sporto ministro padėkos raštu, IIIA klasės mokinė Gabija Vėlavičiūtė apdovanota
švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštu ir Valstybinio patentų biuro prizu, IVB klasės
mokinys Tautvydas Ribinskas – papildomu Valstybinio patentų biuro prizu.
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Jaunųjų tyrėjų konkurse ,,Idėjų mugė“ tarp aštuonių apdovanotų darbų IIIB klasės mokinės
Gabrielės Strodomskytės darbas už idėją ir įdėtą darbą. Minėti mokiniai dalyvavo ir
respublikiniame ,,Akademiko Jono Janickio chemijos konkurse“, dalyvavo respublikiniame
STEAM mokslų konkurse ,,Mūsų eksperimentas“ , kuriame Gabrielė Strodomskytė ir Gabija
Vėlavičiūtė buvo paskelbtos nugalėtojomis . Visų mokinių darbų vadovė mokytoja V.
Šepkauskienė.
Abituriento Tautvydo Ribinsko ,,Lietuvos garbė“ Metų talento nominacija – tai dar vienas
gimnazijos pasididžiavimo vardas.
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurse ,,Bebras“ IA klasės mokinys Ričardas
Meižys Šiaulių apskrityje užėmė antrą vietą (mokytoja G. Vėlavičienė).
Gimnazijos mokiniai kasmet aktyvūs vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir
iliustracijų projekto dalyviai ir laureatai. Šiais metais šio konkurso laureatais tapo net 15 konkurse
dalyvavusių mokinių.
Tarptautiniame šokių konkurse ,,Pumpurėliai 2020“ gimnazijos jaunimo pramoginio šokio
kolektyvas ir mamos nominuotas geriausiu 2020-ųjų metų kolektyvu, o šiuolaikinio šokio
kolektyvas užėmė antrąją vietą (vadovė D. Liuberskytė-Šukienė).
Rajono meninio skaitymo konkurse gimnaziją atstovavęs IIIA klasės mokinys Kasparas
Bružas užėmė II vietą (mokyt. R. Vaičiulienė).
Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų internetiniuose konkursuose:
Olympis, Kengūra ir kt. ir gavo apdovanojimus.
SPORTINĖS VARŽYBOS
Gimnazijos mokiniai visada aktyviai dalyvauja įvairiose sportinėse varžybose. Šiais metais
pandeminė situacija pakoregavo šias veiklas nuo kovo mėnesio jas apribodama, todėl dalis
sportinių varžybų yra neįvykę.
Rajono sportinėse varžybose laimėtų prizinių vietų skaičius 2018–2020 m.
Metai
2018
2019
2020

I vietų
3
5
-

II vietų
1
2
3

III vietų
2
2

POPAMOKINĖ, PREVENCINĖ VEIKLA
2020 metais gimnazijoje buvo organizuota 12 neformaliojo švietimo grupių.
Neformaliajam ugdymui panaudota 100% tam skirtų valandų. Neformaliojo švietimo veikla
atsispindi įvairiuose gimnazijos, Akmenės rajono, Lietuvos renginiuose, akcijose, konkursuose,
varžybose, išvykose. Savo aktyvumu išsiskyrė būrelių: istorijos labirintai, šokėjų, jaunųjų tyrėjų
ir jaunųjų verslininkų veiklos. Jaunųjų verslininkų neformalaus švietimo būrelio nariai spalio
pradžioje Junior Achievement pagalba įkūrę Jaunimo Bendrovę RODOM suskubo ruošti savo
produktą pardavimui ir savo idėjas pristatę jaunimo skatinimo konkurse „Įkurk verslą Akmenės
rajone“ užėmė III vietą.
Gimnazijoje vyko daug prasmingų renginių, akcijų, susitikimų, paskaitų. Jų tikslas – ugdyti
kompetencijas, formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti
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visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, formuoti ir stiprinti
bendražmogiškų vertybių sistemą, skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu,
tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai.
Prevencinė veikla ir psichologinės pagalbos renginiai gimnazijoje vyko itin intensyviai.
Socialinė pedagogė vykdė pirmų gimnazijos klasių mokinių adaptacijos gimnazijoje tyrimą
(2020 m. rugsėjo mėn.), mokinių anoniminę apklausą „Žalingi įpročiai“ (2020 m. gruodžio mėn.);
suorganizavo susitikimus mokiniams su įvairių sričių specialistais: 2020 m. vasario 12 d.
abiturientams Akmenės rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės V.
Rumbinienės, psichologės R. Mokusienės paskaitas „Kodėl egzaminų baimė sukelia stresą“,
„Stresas. Kaip jį nugalėti artėjant egzaminams?“; 2020 m. vasario 3 d. IB klasės mokiniams, 2020
m. vasario 10 d. IC klasės mokiniams, 2020 m. kovo 10 d. IA klasės mokiniams su Akmenės
rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialiste D. Liaudanske prevencinę paskaitą
„Žalingi įpročiai – fizinė ar psichologinė priklausomybė“.
Vyko emocinės gerovės metams skirti renginiai: pirmų klasių mokiniams viktorina „Ką
žinai apie gimnaziją“, vyko konsultacijos, kurių metu specialistai suteikė informacijos, kur
gimnazijoje galima kreiptis pagalbos, atliko anoniminę adaptacijos anketą. Išaiškėjo, kad
didžiajai daliai mokinių patinka mokytis šioje mokykloje, jaučiasi saugūs, kad mokinių santykiai
su klasės draugais, klasės vadovais šilti, draugiški. Pagalbos mokiniui specialistų metodinės
grupės nariai paruošė ir išdalino lankstinukus „Smurto ir patyčių prevencija“.
Vykdant Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos finansuojamą projektą „Gyvenimas gražus – nepražudyk jo“ kūno kultūros mokytojas
V. Sobenka subūrė mokytojų ir mokinių šaškių turnyro komandas. Kelias rugsėjo mėnesio
savaites mokytojai ir mokiniai dalyvavo bendruose renginiuose. 2020 m. spalio 21 d. Naujosios
Akmenės Ramučių gimnazijoje paskaitas skaitė psichologas V. Arvasevičius. Visų klasių
gimnazistai ir pedagogai išklausė paskaitas tema „Pozityvus emocinis klimatas gimnazijos
bendruomenėje“. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamų
„Psichologinės gerovės ir psichikos stiprinimo“ užsiėmimus spalio mėnesį. Ir VŠĮ Psichologinės
sveikatos centro (Vilnius) psichologės M. Motiejūnės „Streso įveikos grupė paaugliams“
lapkričio mėn. Suorganizavo “Sveikiausios ir sportiškiausios klasės konkursą (2020 m. rugsėjo –
lapkričio mėn.).
Buvo suorganizuotos psichologinės konsultacijas mokiniams. Psichologė I. Katkutė
suteikė 41 konsultaciją 11-ai mokinių. Sudarė individualaus vaiko minimalios priežiūros
vykdymo planą mokinei, konsultavo mokinę ir jos mamą.
2019 metais gimnazijoje sėkmingai vyko Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo
sistemos (OPKUS) įgyvendinimas ir vykdymo koordinavimas. Sistemingai, planingai
organizuota prevencinė veikla: vyko savaitės, akcijos, paskaitos, susitikimai, įvairūs renginiai
mokiniams.
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos tinklapyje atidaryta mokinių kūrybinių darbų
galerija, eksponuoti 36 darbai: 7 autoportretai (fotografija), 1 portretas (fotografija), 2 peizažai
(fotografija), 7 natiurmortai (fotografija), 15 grafikos technika įgyvendintų kompozicijų ir 2
tapybos darbai.
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PROJEKTINĖ VEIKLA
2019-2020 mokslo metais gimnazijoje sėkmingai buvo vykdoma projektinė veikla.
Vykdyti šie projektai: „Gyvenimas gražus – nepražudyk jo“, finansuotas Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos „Studentų diena – 2020“
finansuotas Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo
programos, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotas projektas MIŠKO SPALVOS/
COLOURS OF THE FOREST, kurio vykdymas buvo nukeltas į 2020 metų spalio mėnesį. 2020
metais pildytos dvi paraiškos Erasmus+ KA229 projektui. Abu projektai buvo sėkmingai įvertinti
ir finansuoti numatant vykdymo laikotarpį 2020-2022 metams. Projektų temos: „Skaitmeninis
kultūrinis paveldas XXI amžiaus įgūdžių kontekste“/Digital Cultural Heritage Through 21st
Century Skills (dalyvauja Lietuva, Italija, Estija, Portugalija, Ispanija) ir Gebėjimų ugdymas
drauge/ Achieving Capability Together (dalyvauja Turkija, Norvegija, Ispanija, Lietuva ir Airija).
Aukšti mokinių pasiekimai vykdant The Duke of Edinburgh‘ International Award (DoFE)
projektinę veiklą. Mokinių ir mokytojų pastangos buvo įvertintos sidabro (atitinkamai kita grupė
mokinių buvo įvertinta bronzos medaliu)medaliu. Šis pasiekimas paskatino siekti aukso, tad
mokytojų ir mokinių pastangos nukreiptos tikslingam rezultatų siekimui.
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO PARTNERIAIS
Gimnazija 27-erių metų turiningą bendradarbiavimą su Vokietijos Bocholto miesto
Euregio gimnazija perkėlė į virtualų bendradarbiavimą laiškais ir planavimu susitikti Ramučių
gimnazijos mokinių vizitu į Vokietiją.
14 metų bendradarbiavimas su Latvijos Aucės vidurine mokykla dėl epidemiologinės
situacijos šalyje ir Europoje apsiribojo nuotoliniu veiklų planavimu ateities susitikimams.
Jau 21-erius besitęsianti gimnazijos ir Vokietijos Lutteno miesto Maltos ordino savanorių
bendradarbiavimo veikla vyko virtualiai dalinantis patirtimis nuotoliu.
UGDYMO (SI) APLINKA
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje įsteigtas atviros jaunimo erdvės specialisto
etatas, parengti pareiginiai nuostatai. Šioje erdvėje sudarytos sąlygos mokinių ir kitų jaunų
žmonių ugdymuisi ir individualiam augimui, skatinamas atsakomybės įvairiose situacijose
prisiėmimas. Sudaromos galimybės prasmingai praleisti laisvalaikį.
Tęsiamas ir nuolat vykdomas ugdymo (si) aplinkos atnaujinimas. Patalpose, kurios
naudojamos egzaminams, įrengti 9 kondicionieriai. Kaip ir kasmet, nupirkti vadovėliai ir
mokymo priemonės, grožinė literatūra, priemonės, reikalingos brandos egzaminams. Remontuoti
mokykliniai baldai, nugenėti gimnazijos teritorijoje esantys medžiai.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Darius Jonas Kazlauskas

