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1. Bendra informacija.
1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis,

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.):
Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis

2016 257 - 22
2017 232 -25
2018 232 0

1.2. Darbuotojai:
1.2.1. bendras darbuotojų skaičius – 56;
1.2.2. mokyklos vadovai, jų kvalifikacija:
direktorius – III vadybinė kvalifikacija, 1 etatas;
direktoriaus pavaduotojas ugdymui – III vadybinė kvalifikacija, 1 etatas;
skyriaus vedėjas – III vadybinė kvalifikacija, 1 etatas (iki 2018-09-30);
direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, 1 etatas.
1.2.3. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. duomenis:
Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso

27 10 37

1.2.4. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija (skaičiuojant dirbančius ir 
pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos:
Pedagoginiai:

mokytojų skaičius 37
turi aukštąjį išsilavinimą 35

turi aukštesnįjį išsilavinimą 2
su viduriniu išsilavinimu -

turi pedagogo kvalifikaciją 37
turi dėstomo dalyko

kvalifikaciją
36

studijuoja -
ekspertai -

metodininkai 12



vyresnieji mokytojai 18
mokytojai 7

neatestuoti -
Nepedagoginiai:

darbuotojų skaičius 19
etatų skaičius 21,75

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2018 m. (parašyta programų,
gautas finansavimas (Eur) ar kitokia parama): 

1) rajono projektas „Dantukai“ – gauta parama 350 eurų, įgyvendinta ikimokyklinėje grupėje.
2) savivaldybės  biudžeto  priemonė  „Mokyklų  pažangos  skatinimas“  –  2000  eurų  baldams

technologijų kabinete.
3) rajono  projektas-socialinė  akcija  „Antrą  klasę  baigi  –  plaukti  moki“  –  402 eurų  finansuotas

mokinių pavėžėjimas.
4) programa  „Vaisių  ir  daržovių  skatinimas  švietimo  įstaigoje“,  „Pienas  vaikams“.  (Europos

sąjungos parama, vykdoma pradinėse klasėse).

1.4. Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas:

Eil.
Nr.

Reikmės Gauta
sausio 1 d.

Patikslintas
planas
(09-01)

Panaudota gruodžio
31 d.

Eur. Proc.
1. Iš viso MK lėšų 391 400    402 500 402 500 100
1.1
.

Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 4 300 4 400 4 400 100

1.2
.

Mokytojų ir kt. ugdymo procese 
dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 
tobulinti

1 800 1 600 1 600 100

1.3
.

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 
orientavimui

1 000 1 200 1 200 100

1.4
.

IKT diegti ir naudoti 1 600 1500 1500 100

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 1687,07 1734,91

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas:

Eil.
Nr.

Reikmės Gauta
sausio 1 d.

Patikslintas
planas

Panaudota gruodžio
31 d.

Eur. Proc.
1. Iš viso SB lėšų 186 700 186 700 186 700 100
1.1
.

Iš jų darbo užmokesčiui 117 200 117 200 117 200 100

1.6. Gautas 2018 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arbakitokia 
parama iš kitų šaltinių:

Eil.
Nr.

Kiti šaltiniai Finansinės arba
kitokios paramos

išraiška

Kam ir kaip finansinė
arba kitokia parama

buvo panaudota
1. 2% GPM parama 283,55 Eur (likutis po

2018-12-31 1135,34 
Mokinių 
prezidentūros 



Eur) sprendimu, pritarus, 
smulkioms išlaidoms,
mokinių skatinimui 
(iš viso 117,82 Eur)

2. Individualių rėmėjų lėšos 386,01 Eur Mokinių pažintinių 
ekskursijų 
organizavimas

3. Įstaigos pajamos už išlaikymą švietimo 
įstaigoje (ikimokyklinė grupė)

4200 Eur 3300 mityba
100 IKT diegimui
400 ūkio inventoriui
400 kitų prekių ir 
paslaugų įsigijimui

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
2018 metais buvo iškelti šie tikslai ir uždaviniai:

1 tikslas: Siekti kiekvieno mokinio pažangos augimo.
1 uždavinys: Stiprinti mokinių norą mokytis, atsakomybę, pasitikėjimą savo jėgomis.
Įgyvendinant uždavinį, dėmesys buvo skiriamas mokinių mokymosi bei pasiekimų ir pažangos

analizei, todėl vidurinio ugdymo mokiniai asmeninę pažangą aptarė su klasės vadovu pokalbių „Klasės
vadovas + mokinys“ metu, mokinys turėjo galimybę reflektuoti savęs pažinimą. Klasės vadovai vykdė
individualius dvišalius ir trišalius pokalbius: klasės vadovas + mokinys, klasės vadovas + mokinys +
tėvas. 70% (65% - 2017m.) mokinių teigė, kad aptariamos mokymosi sėkmės. 96% tėvų apklausos metu
teigė, kad mokytojai padeda mokiniui suprasti mokymosi svarbą gyvenime (82% - 2017m.).

7-8 klasės mokiniai  mokėsi  sudaryti  asmeninės  pažangos aplankus,  pildė „Asmens pažangos
lapus“, stebėjo pokyčių kreivę. Stebint mokinių išmokimo įsivertinimą, 50% stebėtų pamokų vyravo
apibendrinamasis mokytojo įvertinimas, 30% pamokų mokinys gebėjo įvardinti savo asmeninę pažangą,
20% pamokų mokytojai mokinio pažangą vertino formaliai.  

Išanalizuoti  1  ir  5  klasių  mokinių  Vaiko pasiekimų aprašai,  kur  mokinio  asmeninė  pažanga
fiksuojama kas mėnesį, dažniau – pagal mokytojo nuožiūrą. 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų pasiekimai buvo fiksuojami „Ugdymo pasiekimų
diagramoje“, du kartus (11,05 mėnesiais) per metus, individualiai supažindinti tėvai. Ugdymo pedagogai
teikė siūlymus tėvams dėl vaiko pasiekimų. 

Remiantis  nacionalinių  patikrinimų,  pusmečių  ir  metiniais  rezultatais,  identifikuoti  „ribiniai”
mokiniai.  Kartą  per pusmetį  atitinkamos klasės dalykų mokytojų susirinkimuose  buvo aptariama ir
numatytos  priemonės,  būdai,  taikytini  konkretiems  mokiniams,  siekiant  mokymosi  pažangos,  klasių
vadovai  kartą  per  pusmetį  lygino dviejų  pusmečių  kiekvieno  mokymosi  pasiekimus,  esant  mokinio
pažangos kritimui/kilimui, analizavo priežastis, aptarę su dalykų mokytojais teikė siūlymus dėl pagalbos
teikimo, aptarė individualius konsultacijų laikaraščius su mokiniu.  Trumpalaikės konsultacijos buvo
teikiamos kalbų (gimtosios ir užsienio), tiksliųjų, gamtamokslių ir socialinių dalykų žinioms gilinti. 4
kartus per savaitę veikė Namų darbų klubas 5-8 klasių mokiniams, 84% mokinių apklausos metu teigė,
kad ruošia namų darbus. 60% tėvų teigia, kad vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi, 86 % (72% -
2017m.) mokinių teigia, kad mokytojai mokiniui padeda pažinti gabumus ir polinkius.

Išlieka  kai  kurių  mokinių  prasto  lankomumo  problema.  Du  IG  klasės  mokiniai  per  metus
praleido  daugiau  nei  30% pamokų.  Lankomumo  problemos  buvo  sprendžiamos  VG komisijoje  su
mokiniais  ir  tėvais.  Metiniai  mokinių  pasiekimų  rezultatai  kito  nežymiai  -  10,7% (2017m.-  9,8%)
mokinių pasiekė aukštesnįjį  lygį;  29,8% - pagrindinį (2017m. - 33,04%) ir  56,1% (2017m.-51,14%)
patenkinamą lygį, tačiau nebeliko mokinių, kuriems skirti papildomai darbai (2017m.- 4,91% , t.y.,11
mokinių). 

Mokytojai organizavo pamokas netradicinėse erdvėse, kurių, lyginant su praėjusiais metais, buvo
pravesta 50% daugiau (kiekvienas dalyko mokytojas organizavo ne mažiau kaip 2 pamokas per mokslo
metus). Iš jų 40% pamokų buvo vykdoma išvykstant už mokyklos ribų (Telšių meteorologijos stotis,
Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, K.Praniauskaitės biblioteka, Profesinio rengimo centras, Varnių



regioninis  parkas,  Luokės  mstl.  biblioteka,  Luokės  seniūnija   ir  t.t.),  60%  -  keičiant  kabinetą  į
gimnazijos  aikštyną, gimnazijos sodą, IT kabinetą,  arba  netradiciškai matematikos kabinete vykdoma
muzika, rusų kalba ir pan. Kiekvieną mėnesį buvo pravesta ne mažiau kaip po dvi integruotas pamokas
(3 kartus daugiau nei 2017m.), integruojant dalykus bei ugdymą karjerai, sveiką gyvenseną, sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei  rengimo šeimai  programas.  Daugelis  pamokų buvo organizuojamos parengtų
skaidrių  pagalba,  naudojami  youtube ištekliai,  retkarčiais  dokumentų  kamera.  Fizikos  pamokos
įvairinamos nuotolinio mokymo svetainės www.netikfizika.lt užduotimis. 2018 metais organizuotos 42
edukacinės išvykos mokiniams, integruotos pamokos už gimnazijos ribų.

Siekiant pagerinti  5-8 klasių mokinių matematikos dalyko rezultatus, su 5 šalies mokyklomis
pradėtas ES paramos lėšomis finansuojamas projektas „Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per
mokinių  tarpusavio  mokymąsi  ir  mokytojų  bendradarbiavimą  naudojantis  grupinės  dinamikos
galimybėmis“ – 6 gimnazijos mokytojai pasirengė diegti naują metodiką 5-10 klasėse.

2 uždavinys: Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą
Siekdami  mokiniams  suteikti  mokymosi  pagalbą,  mokytojai  nuolat  konsultuoja  mokinius.

Gimnazijos  apklausos  metu  100%  mokinių  įvardijo  teikiamą  pagalbą:  56%  mokinių  teigė,  kad
didžiausią  pagalbą  gauna  konsultacijų  metu,  38,6%  -  pertraukų  metu,  4%  -  elektroninio  dienyno
platformoje. Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. įvestas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas 5 klasėje.

Norint  nustatyti   „Mokymosi  motyvacijos  stokos  priežastis  IG  klasėje“,  buvo  stebimos  70
pamokų,  fiksuojamas  mokinių  lankomumas,  mokiniai  ir  mokytojai  žymėjo  užduodamų namų darbų
krūvį. Priimti bendri susitarimai tarp mokytojų ir mokinių.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. vykdoma neformalaus ugdymo programa „Lyderystė“ – vyresnių klasių
mokiniai turėjo galimybę teikti pagalbą padedant mokiniams mokantis, pertraukų metu buvo surengtos
užimtumo pertraukėles  priešmokyklinės grupės vaikams.  Suorganizuoti  3 susitikimai  mokiniams su
sėkmingais žmonėmis, baigusiais Luokės gimnaziją. 75% mokinių teigė, kad mokykloje vykdoma įdomi
ir prasminga socialinė ir visuomeninė veikla (68%-2017m.).

Per  2018  m.  tarptautiniuose   konkursuose  buvo  užimto  2  prizinės  vietos,   respublikinėse
olimpiadose ir konkursuose užimtos 3 prizinės vietos, gautos 44 padėkos. Mokiniai, dalyvę rajoninėse
dalykinėse olimpiadose, užėmė 3 prizines vietas, konkursuose ir varžybose užėmė 8 prizines vietas ( iš
viso dalyvavo 65 vaikai). 

5 klasėje dėstantys mokytojai su mokinių pradinių klasių mokytoja rugsėjo mėnesio pabaigoje
aptarė  kiekvieną  mokinį,  jo  gebėjimus  ir  problemines  sritis,  mokymo(si)  būdus,  metodus,  tinkamus
vaikui ir klasei. Socialinis pedagogas apibendrino mokinių savijautą, kylančius sunkumus ir problemas.
Atvykusiam  mokiniui  iš  užsienio  skirtos  individualios  konsultacijos  lietuvių  kalbai  gilinti.  Klasių
vadovai su mokiniais teikė pagalbą naujai atvykusiems mokiniams.

Norint tinkamai pasirengti vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui, mokiniams teikiamos 3
bendros UP sudarymo, bei nuolatinės individualios konsultacijos.  Apie dalykų pasirinkimo galimybes
buvo informuojami ir konsultuojami tėvai, parengtas pranešimas tėvų susirinkimo metu. 2018m. keli
mokiniai keitė dalyko kursus mokslo metų viduryje, keičiančių  programos dalyką mokinių nebėra. 

3 uždavinys: Skatinti mokinių lyderystę
Stiprinant mokinių pasitikėjimą ir gilinant viešo kalbėjimo įgūdžius,  90% I-IIG klasių mokinių

vykdė projektinius darbus, 10% buvo skirti papildomi darbai, projektams pabaigti. 100% sėkmingai juos
pristatė bei įgijo mokslinio, tiriamojo ir kūrybinio darbo įgūdžių. 

Bendradarbiaujant su NVO atstovais buvo vykdomos 2 ugdomosios veiklos dienos; įtraukiant
tėvus,  suorganizuota  gerų  darbų akcija.  Miestelio  bendruomenėje  padėkomis  bei  rėmėjų  dovanomis
pagerbti geriausi metų mokiniai, apdovanoti mokiniai už padarytą pažangą, savanorystę, iniciatyvumą ir
kt. 

Aktyviai  veikia  mokinių  savivalda:  2018 m.  Telšių  rajono mokinių  parlamentas  apdovanojo
gimnazijos  Mokinių  prezidentūrą  už  aktyvų  dalyvavimą  konkurse  „Metų  mokinių  savivalda  2018“
(ketvirta  vieta  tarp  rajono  gimnazijų).  5  pradinių  klasių  mokiniai  skaitė  pranešimus  respublikinėse
konferencijose (ruošė 3 mokytojos).

http://www.netikfizika.lt/


5-8 ir I-IIIG klasių organizuota ir įgyvendinta) kūrybinė gerų darbų akcija, į kurią įtraukti tėvai.
Ugdant  pilietiškumą,  organizuoti  valstybinių  švenčių  minėjimai,  kuriuose  dalyvavo  80  %

mokinių, visi mokiniai atliko gimnazijos ugdymo plane numatytą socialinės pilietinės veiklos valandų
skaičių.  Mokiniai  kūrė  Lietuvos  šimtmečio  sveikinimo  atvirukus  ir  juos  įteikė  miestelio  ir  rajono
gyventojams. 

Puoselėjant  tradicijas,  organizuotos  tradicinės  šventės  ir  renginiai:  Abiturientų  susitikimas,
Karjeros  diena,  Tyrėjų  naktis,  Šeimos  diena,  Sporto  šventė,  Lietuvių  kalbos  savaitė  ir  kita;
suorganizuota Krašto pažinimo diena, veiksmo savaitė „Be patyčių“, tolerancijos diena.

2 tikslas: Stiprinti mokytojų atsakomybę už ugdymo(-si) kokybę.
1 uždavinys: Plėtoti mokytojų patirties sklaidą ir bendradarbiavimą, siekiant mokinių ugdymo(si)

pažangos.
Plėtojant   mokytojų  patirties  sklaidą  ir  bendradarbiavimą,  siekiant  mokinių  ugdymo(-si)

pažangos, diskutuota apie užduočių, veiklų diferencijavimą, individualizavimą ir suasmeninimą. 91 %
mokytojų 2017-2018 m. m. kėlė kvalifikaciją vidutiniškai 6,9 dienas. Aktyviai naudojosi pedagogas.lt
platforma  (VIP  programa). Gimnazijos  mokytojų  bendruomenei  organizuoti  du  seminarai:  „Naujos
kartos vaikai - iššūkis mokytojui. Kodėl juos reikia ugdyti ir mokyti kitaip“ ir „Atnaujintas požiūris į
pamokos kokybę“.

2 uždavinys: Skatinti mokytojus reflektuoti savo veiklą.
Mokytojai dažniau stebėjo kolegų pamokas (kiekvienas mokytojas per metus ne mažiau kaip 2

pamokas), aptarė metodinių susirinkimų metu. Visi mokytojai analizavo savo veiklą, kėlė tikslus kitiems
metams.  Dalyvavę seminaruose, mokymuose, mokytojai  dalijosi įgyta patirtimi metodinėse grupėse,
bendradarbiavo ir dalijosi patirtimi savo profesinės praktikos pagrindu sutelktose diskusijų grupėse.

3 uždavinys:  Diferencijuoti,  individualizuoti  ir  personalizuoti  ugdymą,  planuojant  užduotis  ir
veiklas pamokose bei skiriant namų darbus.

Siekiant  mokinio  asmeninių  pasiekimų,  užduotys  buvo  diferencijuojamos  pamokoje,  skiriant
savarankiškus  arba  kontrolinius  darbus,  namų darbus,   75%  (mokinių  teigė,  kad  per  pamokas turi
galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. Parengtas pranešimas mokytojų taryboje apie užduočių,
veiklų diferencijavimą, individualizavimą ir suasmeninimą.

3 tikslas. Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais. 
1 uždavinys: Stiprinti tėvų įsitraukimą  į ugdymo procesą.
Siekiant tėvų įsitraukimo, tėvai dalyvavo organizuojamose šventėse (Kaziuko mugė, Kovo 11 d.

minėjimas, mokinių apdovanojimai, Šeimos diena ir kt.), išvykose. Aktyvesni pradinių klasių mokinių
tėvai. Tėvai vedė 11 netradicinių užsiėmimų vaikams, įgyvendino kūrybines dirbtuves („Daiktai atgyja“,
„Margučiai“, „Kalėdų papuošimai ir prakartėlė“). Tėvai dalyvavo vykdant gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimą ir veiklos planavimą (organizuoti 2 planavimo susirinkimai). Siekiant mokinių pažangos,
tėvai dalyvavo trišaliuose pokalbiuose mokinys+mokytojas+tėvai. 77 % tėvų teigia, kad yra įtraukiami į
vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.

2 uždavinys. Plėtoti tėvų švietimą.
Organizuoti 2 susitikimai su specialistais tėvams, tačiau tėvų, dalyvaujančių susitikimuose nėra

didelė.  Tėvams  aktuali  informacija,  straipsniai  pedagoginėmis,  psichologinėmis,  vaikų  auklėjimo
temomis skelbiami el.dienyne, dalijamasi facebook paskyroje.

4  tikslas.  Stiprinti  bendruomeniškumą,  pozityvų  ir  atsakingą  bendradarbiavimą,  puoselėjant
gimnazijos tradicijas ir kuriant naujas.

1 uždavinys: Kuriant saugią ir patrauklią mokyklą, formuoti mokinių vertybines nuostatas.



Visi  pagrindinio  ugdymo  mokiniai  dalyvavo  ir  toliau  mokosi  pagal  Lions  Quest  gyvenimo
įgūdžių  ugdymo „Paauglystės  kryžkelė“  programą,  integruotą  į  klasės  vadovo veiklą.  60% mokinių
jaučiasi mokykloje gerai (52% - 2017m.) – mokinių NMVA apklausa 2018m., bet gimnazijos apklausa -
6,8  %  mokinių  savo  savijautą  apibūdino  „Nenoriu  nė  pagalvoti“.  Organizuoti  bendruomeniškumą
stiprinantys renginiai: Savaitė be patyčių, Tolerancijos diena, Draugystės arbatėlė, Pyragų diena...

2 uždavinys: Kurti bendradarbiavimą skatinančias erdves.
Trečiame  gimnazijos  aukšte,  prie  bibliotekos,  įrengta  bendradarbiavimo-skaitymo  erdvė

mokiniams, gimnazijos sode įrengtos dvi lauko klasės. Pirmo aukšto koridoriuje įrengti informaciniai
stendai.

3 uždavinys: Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
Bendradarbiaujant su Luokės dailės ir muzikos mokykla, surengta vaikų gynimo dienos šventė –

menų  diena.  Įtraukiant  visą  Luokės  miestelio  bendruomenę  organizuota  Kovo  11-osios  šventė
bažnyčioje, viešai apdovanoti geriausi mokyklos mokiniai. Auga tėvų, dalyvaujančių tradicinėje Šeimos
dienos šventėje. Išlaikyta tradicija rengti Abiturientų susitikimą. Informacija apie renginius skelbiama
gimnazijos tinklapyje, gimnazijos facebook paskyroje.

     3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų
apibendrinimas ir įvykdytos priemonės)
Eil.
Nr.

Data Tikrinusi institucija Tikrinta sritis, svarbiausios išvados

1 2018-
03-22

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius 

Lietuvių  k.  ir  literatūros  įskaitoe vykdymas –
pažeidimų nenustatyta.

2 2018-
04-24

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius 

Pasiekimų  patikrinimo  vykdymo  pažeidimų
nenustatyta.

3 2018-
04-25

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius

NMPP vykdymas – pažeidimų nenustatyta

4 2018-
05-29

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius

Lietuvių k. ir lit. PUPP vykdymas – pažeidimų
nenustatyta.

5 2018-
10-30

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius

Pažymėjimų  ir  brandos  atestatų  išdavimo
tvarkos vykdymas.

6 2018-
12-18

Telšių  rajono  savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto
skyrius

Mokymosi  pasiekimų  gerinimo  veiklų
efektyvumas. 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių)
1. Mokinių skaičiaus viduriniame ugdyme mažėjimas Luokės gimnazijoje.
2. Susirgus mokytojui dalykininkui ar mokytojai išėjus vaiko auginimo atostogų, sudėtinga rasti

vaduojantį mokytoją specialistą (pvz., anglų kalbos).
3. Kai kurių darbuotojų amžius artėja prie pensinio, dėl mažėjančio žmonių skaičiaus ir nedidelio

atlyginimo  sunku  bus  rasti  kai  kurių  profesijų  darbuotojų:  vairuotojas,  darbininkas,  kiemsargis,
ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėjas.

4. Blogėja mokinių fizinė sveikata, daugėja žalingų įpročių (rūkymo) nustatymo atvejų.
5. Koridoriuose ir kai kuriuose kabinetuose reikalingas kosmentinis sienų remontas.
6. Nešiltintos mokyklos sienos ir lubos, todėl reikalingos didesni kieto kuro – malkų sąnaudos,

siekiant užtikrinti higienos reikalavimus esant šalčiams, vėjuotomis dienomis.



7. Neestetiški, aptrupėję fasadiniai laiptai.
8. Daugėja mokinių, kurių žinios nesiekia patenkinamo lygmens.
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