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Nr. T-102
ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROS ŽINIOS
Alytaus šv. Benedikto gimnazija, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimas, yra
pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Mokyklos įsteigimo metai
– 1996 m. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas – gimnazija, veikianti
pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą savitos pedagoginės sistemos
tradicinės religinės bendruomenės bendrojo ugdymo mokyklos sampratą, esanti vienintelė
gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams Alytuje, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės
sistemos elementus, visiems dalininkams sutikus. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos steigėjos ir
dalininkės yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Vilkaviškio vyskupijos kurija. Gimnazija
įgyvendina pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo(si) forma ir būdas: grupinė/kasdienis, pavienė/savarankiškas.
Įstaigos veiklos rūšys: bendrasis vidurinis mokymas, bendrasis pagrindinis mokymas,
bendrasis pradinis mokymas, specialusis ugdymas.
Kitos veiklos rūšys: neformalusis ugdymas, informacinė pagalba, psichologinė
pagalba, spec. pedagoginė ir specialioji pagalba, sveikatos priežiūra gimnazijoje.
II SKYRIUS
MOKYMO(SI) APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Gimnazijos darbuotojai

1.
2.

3.

4.

Bendras darbuotojų skaičius
Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų:
mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe
mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose
Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją
neatestuotų mokytojų skaičius
Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos
(logopedas, specialusis pedagogas, psichologas,
surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas,
auklėtojas)

2017-01-01
111
84

2017-12 -31
117
90

76
8

85
5

2

2

50
17
6
3

53
17
8
4

Vadovai ir mokytojai kėlė kvalifikaciją ir tobulino savo kompetencijas 3613 val.
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Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius ir jo pokytis per kalendorinius metus

1
43
47
47

2017-01-01
2017-09-01
2017-12-31

2
53
45
44

3
44
52
52

4
52
44
44

5
77
103
104

Klasės
7
8
69
88
68
69
68
69

6
65
79
79

I
58
80
80

II
55
57
58

III
54
51
50

IV
55
54
53

Iš viso
713
749
748

Yra keturios pailgintos darbo dienos grupės 1–4 klasių mokiniams, jose ugdoma 96
mokiniai. Pailgintose darbo dienos grupėse mokiniai ugdomi pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą
grupių veiklos planą mokslo metams.
Gimnazijoje buvo ugdoma 113 spec. ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, iš jų 11
turi negalę, 111 mokinių turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Gimnazijos edukacinės aplinkos
pritaikytos fizinę negalę turintiems vaikams: yra liftas, baseine – keltuvas.

2017-01-01
2017-09-01

1

2

3

4

5

6

7

Klasės
8

14
17

24
25

25
24

15
23

8
5

3
7

2
3

3
2

I

II

III

IV

Iš viso

1
3

1
1

2
1

5
2

103
113

2017 m. gimnazija dirbo pagal gimnazijos ugdymo planą, suteikusį mokiniams
galimybes ugdytis pagal jų poreikius. Gimnazijoje, 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokoma 4
užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų. Nuo 2-os klasės mokiniai gali pasirinkti anglų arba
vokiečių kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą, o nuo 5-os klasės gali pasirinkti antrąją užsienio kalbą –
anglų, rusų, vokiečių, prancūzų. III–IV klasių mokiniai užsienio kalbą mokosi pagal ES priimtus
kalbos mokėjimo lygius. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės dalijamos į grupes per
užsienio kalbų, informacinių technologijų, technologijų ir kūno kultūros pamokas.
Gimnazija, siekdama pritaikyti ugdymo procesą skirtingų poreikių mokiniams ir padėti
jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, ugdymą diferencijuoja: 6, 8 ir I klasės dalijamos į grupes per
vieną matematikos pamoką, I klasių mokiniai per vieną chemijos ir vieną fizikos pamoką, 8 klasių
mokiniai per vieną chemijos pamoką yra dalijami į grupes tiriamiesiems darbams atlikti.
Informacinių technologijų pamokos vieną pusmetį 7-ose klasėje yra integruojamos į anglų kalbos,
geografijos ir dailės pamokas, o 8-ose klasėse – į chemijos, geografijos ir dailės pamokas. I–II
gimnazijos klasių mokiniams sudarytos sąlygos pasirinkti dalykų modulius ir pasirenkamuosius
dalykus pagal poreikius ir gebėjimus.
Mokymo(si) aplinka. Gimnazijoje kuriama moderni, jauki, estetiška ir saugi
ugdymo(si) aplinka, padedanti ugdyti kūrybingą asmenybę, gebančią sėkmingai prisitaikyti
šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje. Edukacinės aplinkos pritaikytos pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams pasiekti, sudarant galimybes
individualiems mokinių poreikiams tenkinti (erdvės pritaikytos ir specialiųjų poreikių mokiniams).
Gimnazija turi baseiną. Jame mokomi plaukti pradinių klasių mokiniai. Materialinė bazė nuolat
atnaujinama.
Nuo 2016 m. veikia Matematikų mokykla gabiems Alytaus miesto mokiniams ugdyti.
Šią mokyklą lankančių mokinių skaičius nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. išaugo 50 procentų.
Įrengta 3D klasė biologijos, chemijos, matematikos ir kitų dalykų ugdymo turiniui
individualizuoti ir besimokančių mokinių motyvacijai didinti, kūrybiškumui ugdyti.
2017 m. atnaujintas 1 a. koridorius, suremontuoti 3 kabinetai, atnaujintas baseino
chemikalų dozatorius. Sutvarkyta chemijos kabineto laboratorijos ventiliacija.
Gimnazijoje įrengtos poilsio erdvės mokinių laisvalaikiui. Kabinetai, laboratorijos,
dirbtuvės aprūpinami šiuolaikinėmis ugdymo(si) priemonėmis, atnaujinta kompiuterinė bazė: įsigyti
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32 nauji personaliniai kompiuteriai, 2 nešiojamieji kompiuteriai, 3 planšetiniai kompiuteriai, 6
projektoriai, 3 interaktyvios lentos.
Tinkamai įrengtas ekranas ir multimedija aktų salėje, pagal reikalavimus sutvarkytos
šokio, sporto, stalo teniso salės, sutvarkyta treniruoklių salė, šiuolaikiškai įrengta biblioteka,
skaitykla.
Gimnazijoje stiprios ryšių, informacinės ir komunikavimo sistemos. Ugdymo
reikmėms naudojami 90 kompiuterių, prie interneto prijungti 90. Informacinių technologijų
kabinetuose yra 27 kompiuteriai. Visuose kabinetuose įrengti daugialypės terpės
projektoriai. Kompiuterizuotos 42 įvairių dalykų ir klasių mokytojų darbo vietos, 2 kompiuteriai
yra mokytojų kambaryje, 2 kitose mokytojams skirtose patalpose, 11 gimnazijos administracijos
kabinetuose, 7 kitose patalpose. Naudojamos modernios mokymo priemonės: 5 interaktyvios lentos,
mokomųjų dalykų kompiuterinės programos, vaizdo kameros, skaitmeniniai foto aparatai, ~30
spausdintuvų. IKT taikymas didina mokymosi aplinkos prieinamumą įvairių ugdymo(si) poreikių
vaikams, mokymosi motyvaciją, sukuriamos prielaidos optimaliai mokinių pažangai, ugdomos
bendrosios ir dalykinės kompetencijos.
Gimnazijoje yra klasė-muziejus, odontologijos ir visuomenės sveikatos priežiūros,
logopedo ir psichologo kabinetai.
Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir
mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Jos fonduose yra 10481 egz. leidinių
ir 27102 egz. vadovėlių. 2017 m. įsigyta 559 egz. vadovėlių ir 220 egz. grožinės literatūros.
Sukauptas nemažas enciklopedijų, žodynų, žinynų, kompaktinių diskų, mokomųjų kompiuterinių
programų fondas. Skaitykloje yra 15 darbo vietų, 6 kompiuterizuotos darbo vietos, 8 iš jų –
skaitytojams. Yra kopijavimo aparatas, skeneris, 2 spausdintuvai, kurių vienas yra spalvotas.Vyksta
integruotos pamokos, mokymai, seminarai, projektų pristatymai, klasių valandėlės, literatūriniai
renginiai, rengiamos mokinių kūrybinių darbų parodos ir kt. Gimnazijos skaitykla teikia
informaciją, kuri yra esminė sėkmingai veiklai šiandienos informacijos ir žinių visuomenėje.
2017 m. biblioteka turėjo 591 skaitytoją, buvo išduota 12090 egz. spaudinių. Bibliotekoje kartą per
mėnesį, pagal poreikį ir dažniau, mokiniai supažindinami su bibliotekos fondu. Vyksta individualūs
pokalbiai su mokiniais, jiems parenkamos knygos. Gavus naujus leidinius, apie juos informuojame
mokytojus, padedame mokytojams rengti renginius (Lietuvių kalbos savaitė, literatūros parodos
Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai, religinėms šventėms paminėti).
Bibliotekos darbuotojos per metus atliko 273 informacines užklausas. Surengta 29
renginiai, iš kurių 19 parodų ir 10 žodinių renginių. Tradiciniai bibliotekos renginiai – Pirmosios
knygelės šventė pirmokėliams, „Žynio“ konkursas penktokams, literatūriniai susitikimai.
Mokinių laidos 2017 m.
Buvo mokinių 2016–2017 m. m. pabaigoje
Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos
atestatą
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą

4 kl.
52
52

8 kl
87
87

II kl.
55
55

IV kl.
55
55

-

-

-

-

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo ir pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus gavo 55 mokiniai (100 proc.).
Dalykas
Mokinių skaičius,
4–10
4–6
7–8
9–10
dalyvavusių PUPP
sk.
proc.
sk.
proc. sk.
proc. sk.
proc. sk.
proc.
Lietuvių kalba
55
100
55
100
36
65,45 19
34,55 0
0
Matematika
55
100
52
94,55 21
37,18 10
18,18 21
37,18
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Brandos egzaminai
Abiturientų skaičius 2016–2017 m. m. pradžioje – 55 mok.
Abiturientų, gavusių brandos atestatus, skaičius – 55 mok.
Vidurinį išsilavinimą įgijo ir brandos atestatus gavo 55 abiturientai – 100 proc.

Egzaminas

Laikė
valstybinius
brandos
egzaminus

16–100

16–35

36–85

86–100

100

sk.

proc.

sk.

proc.

sk.

proc.

sk.

proc.

sk.

proc.

sk.

proc.

Lietuvių k. ir
literatūra

50

92,59

46

92

22

44

17

34

7

14

0

0

Anglų k.

45

83.33

45

100

2

4,44

30

66,67

13

28,89

2

4,44

Matematika

46

85,19

45

97,83

17

36,96

18

39,13

10

21,74

3

6,52

Istorija

19

35,19

19

100

4

21,05

11

57,89

4

21,05

0

0

Biologija

15

27,78

15

100

1

6,67

10

66,67

4

26,67

0

0

Fizika

4

7,41

4

100

2

50

2

50

0

0

0

0

Chemija

2

3,7

2

100

0

0

0

0

2

100

0

0

Informacinės
technologijos

9

16,67

9

100

1

1,85

8

88,89

0

0

0

0

Geografija

11

20,37

11

100

1

9,09

7

63,64

3

27,27

0

0

Rusų k.

1

1,85

1

100

0

0

1

100

0

0

0

0

Kasmet brandos egzaminų rezultatai analizuojami gimnazijos Mokytojų tarybos
posėdžiuose, svarstomi mokytojų metodinių grupių susirinkimuose, pristatomi tėvams.
Tolesnė 2017 m. abiturientų veikla
Abiturientų, baigusių gimnaziją, skaičius – 55 mok.
Abiturientų, įstojusių į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, skaičius ir dalis –
31 mok. (56,36 proc.).
Abiturientų, įstojusių į Lietuvos aukštąsias neuniversitetines mokyklas (kolegijas),
skaičius ir dalis – 11 mok. (20 proc.).
Abiturientų, įstojusių į profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, skaičius ir
dalis – 2 (3,64 proc.).
Abiturientų, įstojusių į kitų šalių aukštąsias mokyklas, skaičius ir dalis – 5 mok. (9,09
proc.).
Abiturientų, įsidarbinusių Lietuvoje, skaičius ir dalis – 3 mok. (5,45 proc.).
Abiturientų, įsidarbinusių užsienyje, skaičius ir dalis – 2 mok. (3,64 proc.).
Abiturientų, nesimokančių ir nedirbančių, skaičius ir dalis – 1 mok. (1,82 proc.).
III SKYRIUS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia
mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko
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galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Gimnazijoje sudarytos sąlygos teikti
bendrąjį ugdymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.
Mokiniams, turintiems mokymosi, emocinių ar bendravimo sunkumų, ugdymą
organizavo direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko gerovės komisija: direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Laima Nastaravičienė, psichologė Asta Draugelienė, logopedė Loreta Šimkevičienė, spec.
pedagogas Alvydas Smalstys, socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė, direktoriaus padėjėjas
sielovadai kun. Rimantas Simanavičius, 2 pradinių ir 3 vyresniųjų klasių mokytojos. Komisija dirba
vadovaudamasi Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129.
2017 m. gimnazijoje mokėsi 111 mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 1
mokiniui pašalinti sutrikimai, 52 mokiniams dalinai pašalinti sutrikimai, 53 mokiniai lankė
logopedijos pratybas. Logopedo pagalba tęsiama 50 mokinių. Specialiąsias pratybas lankė 16
mokinių, 9 specialiųjų poreikių mokiniai mokosi pagal pritaikytas programas. Teikiama logopedinė,
socialinė, pedagoginė psichologinė pagalba. 4 mokiniai, turintys fizinę negalę, atvežami į gimnaziją
ir parvežami iš jos.
Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstomi pamokų lankomumo, mokinių
netinkamo elgesio, adaptacijos klausimai.
Svarstyti ir aptarti tiek mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, tiek
mokinių, besimokančių pagal bendrąsias programas, mokymosi sunkumai, pasiekimai ir pasiekimų
rezultatai. Sprendžiant iškilusias problemas bendrauta ir bendradarbiauta su Alytaus miesto
pedagogine psichologine tarnyba, policijos pareigūnais ir kitais socialiniais partneriais. Vaiko
minimalios priežiūros priemonių neskirta. Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, nėra.
Vaiko gerovės komisijos prevencinio darbo komanda daug dėmesio skyrė
bendravimui ir bendradarbiavimui su mokytojais, mokiniais ir mokinių tėvais: teikė individualią
pagalbą mokiniams, klasių vadovams, tėvams, dalykų mokytojams, sprendžiant patyčių ir
netinkamo elgesio problemas, bei kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją
pedagoginę, informacinę ir kitą pagalbą, siekdama teigiamų vaiko elgesio pokyčių. Atlikti tyrimai:
„Klasės mikroklimatas“, „Gimnazijos mokytojų poreikiai, motyvacija“, „5 klasių mokinių
adaptacija“, „Pirmaklasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas“.
Įvairaus amžiaus mokiniai dalyvavo prevencinėse pamokėlėse, viktorinose, akcijose:
7-8 klasių mokiniai ,,Maisto banko“ akcijoje ,,IKI“ ir ,,RIMI‘‘ parduotuvėse, kurios metu surinkti
maisto produktai buvo dalinami vienišiems senyvo amžiaus žmonėms. „Savaitė be patyčių“ metu
vyko Alytaus apskrities Vyrų krizių centro vadovo paskaita „Jaunuolių krizės. Kas tai yra. Kaip jas
įveikti?“. Dalyvavome socialinės iniciatyvos „Nuoširdumo savaitė“ renginiuose. Pasaulinei AIDS
dienai paminėti organizavome protmūšį.
2017 m. gimnazijoje buvo vykdomos prevencinės programos: „Zipio draugai“,
„Antrasis žingsnis“, LIONS QUEST „Paauglystės įgūdžių ugdymo programa”, pradėta vykdyti
nauja prevencinė programa pradinėse klasėse ,,Laikas kartu“. Organizuotos prevencinės akcijos
prieš smurtą, patyčias (Savaitė be patyčių 2017, Tolerancijos dienos minėjimas).
Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio gimnazijoje pradėta įgyvendinti OLWEUS patyčių
prevencijos programa.
Dėl netinkamo mokinių elgesio ir mokymosi problemų buvo kreiptasi į Alytaus miesto
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Parengta informacinė sklaida gimnazijos viešose
erdvėse apie psichologinę pagalbą teikiančias įstaigas Alytaus mieste, šalyje.
IV SKYRIUS
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS
Nemokamas maitinimas
Nuo 2017-01-01 iki 2017-06-02 nemokamą maitinimą gavo 48 mokiniai, nuo
2017-09-01 iki 2017-12-22 – 36 mokiniai.
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Pavėžėjimas
Mokinių, važinėjančių į gimnaziją iš kitų savivaldybių, skaičius – 171.
Mokinių, pavežamų maršrutiniais autobusais, skaičius –30.
Per 2017 metus mokinių pavėžėjimui iš viso sunaudota 3900 eurų.
Vieno mokinio pavėžėjimo maršrutiniu autobusu kaina 23,78 eurų per mėnesį.
V SKYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
Gimnazijoje neformalusis ugdymas organizuojamas pagal Neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo aprašą, patvirtintą direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-59.
2017 m. gimnazijoje veikė 44 neformaliojo vaikų švietimo būreliai, iš jų 15 būrelių 1–4 klasėse, 16
būrelių 5–8 ir 20 būrelių I–IV klasėse.
Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2016–2017 m. m., panaudojimas
Klasės
1–4
5–8
I–II
III–IV

Skirta
Valandos
18
26
14
12

Panaudota
Klasės
Valandos
1–4
18
5–8
24
I–II
12
III–IV
8

2016–2017 m. m. mokiniai lankė neformaliojo švietimo įstaigas
Alytaus muzikos mokyklą
Alytaus dailės mokyklą
VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre veikiančius būrelius
Alytaus VŠĮ jaunimo centrą
Kitas neformaliojo vaikų švietimo įstaigas

88
16
174
99
187

Bent vieną švietimo įstaigą už gimnazijos ribų lankė 564 mokiniai. Tik gimnazijoje
būrelius lankė 259 mokiniai.
Neformaliojo ugdymo prioritetai: kryptingas neformaliojo švietimo organizavimas,
mokinių pasiūlos ir paklausos santykis, mokinių poreikių ir jų tėvų lūkesčių tenkinimas, visų
gimnazijos mokinių aktyvaus dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje skatinimas.
Neformaliojo vaikų švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į veiklos pobūdį,
periodiškumą, trukmę. Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius, klasių komplektų skaičių,
turimas mokinio krepšelio lėšas skiriamos valandos ugdymo programoms įgyvendinti.
Gimnazijoje vykdoma įvairi Neformaliojo ugdymo veikla: meninė (muzika, dailė,
keramika, šokiai); mokslinė-pažintinė (jaunieji matematikai, jaunieji chemikai, korespondentai,
šachmatininkai); sportinė, turistinė (sporto ir sveikos gyvensenos); sociokultūrinė (socialinė,
pilietinė, etninė).
Neformaliojo ugdymo turinys integruojamas į formalųjį ugdymą. Mokiniai dalyvauja
renginiuose, koncertuose, dalykinėse viktorinose, projektinėse veiklose gimnazijoje, mieste bei
respublikoje, yra įvairių konkursų, olimpiadų nugalėtojai. Jaunių ir jaunučių tautinių šokių
kolektyvai (vadovės Loreta Zabalujeva ir Justina Ambroževičiūtė), choras (vadovė muzikos
mokytoja metodininkė Loreta Mockuvienė) reprezentuoja gimnaziją ne tik mieste, bet ir
respublikoje. Nuo 2003 metų dalyvauja Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Gimnazijos
vardą mieste ir respublikoje garsina mokiniai, lankantys futbolo ir krepšinio būrelius (vadovas kūno

7
kultūros mokytojas metodininkas Vygandas Jezukevičius), jie Lietuvos mokyklų žaidynėse
2017 m. užėmė III vietą. Pradinių klasių sporto būrelis ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (vadovė pradinių
klasių mokytoja metodininkė Vaida Neifaltė) aktyviai dalyvauja varžybose ir laimi.
Gimnazijoje veikia mokinių ir jaunimo organizacijos: Šv. Benedikto ateitininkų
kuopoje yra 15 mokinių, Jaunųjų šaulių organizacijoje – 16 mokinių. Šv. Benedikto ateitininkų
kuopa (vadovė rusų kalbos mokytoja metodininkė Janina Aleknavičienė) organizuoja įvairias
akcijas, savanoriauja, bendrauja su kitų institucijų ateitininkais, tvarko kapus, dalyvauja įvairiuose
renginiuose parapijoje, mieste, lanko senelius Alytaus globos namuose, organizuoja susitikimus ir
teikia pagalbą Alytaus miesto kūdikių namuose gyvenantiems vaikams: tradicinė adventinė akcija
prieš šv. Kalėdas ,,Pasidalinkime“, vakaronė su Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų
auklėtiniais. Gimnazijos jaunieji šauliai (vadovas Edmundas Čečėta) dalyvauja ir padeda
organizuoti valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimus, yra įvairių konkursų dalyviai bei
nugalėtojai.
Aktyvia, kūrybinga veikla pasižymi jaunųjų matematikų būrelio nariai: dalyvauja
matematikos komandinėse olimpiadose, konkursuose ir pasiekia gerų rezultatų, padeda organizuoti
kiekvienais metais vykstančios matematikos savaitės renginius.
Nuo 2015 m. pradėjo veikti Debatų klubas anglų kalba ir Debatų klubas lietuvių kalba,
vadovaujami anglų kalbos mokytojos metodininkės Violetos Šurskienės ir lietuvių kalbos
mokytojos metodininkės Rasmutės Baliukonienės. Mokiniai gali tobulinti viešojo kalbėjimo
įgūdžius, plėtoti socialinę kompetenciją, ugdyti toleranciją ir pagarbą, jie dalyvauja
respublikiniuose debatų konkursuose, rengia mokomuosius debatų turnyrus gimnazijos mokiniams,
bendrauja su Molėtų gimnazijos debatų klubo nariais.
Renginiai. Gimnazijoje mokiniams, mokytojams ir tėvams organizuojama daug ir
įvairių renginių, susitikimų, vykdomi projektai. Sėkmingai įgyvendinamos profesinio švietimo,
religinio ugdymo programos.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Renginys
Literatūrinė-meninė kompozicija ,,Uždekime atminimo laužą“.
Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“.
Akcija „Parašykime Lietuvos vardą kitaip“.
Išmaniosios 3D klasės atidarymas.
Projekto „WABI-SABI tobulumas netobulume“ mokymų sesija „Japonijos
mokyklos gyvenimas – kasdienybė ir iššūkiai“.
Literatūrinis spektaklis „Pokalbiai su karaliumi“, skirtas Vasario 16-ajai ir K.
Bradūno 100-osioms gimimo metinėms. Susitikimas su poeto dukra Elena
Bradūnaite.
Šimtadienio šventė.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas „Sveikinu
Lietuvą“.
Frankofonijos dienų renginys „Aš pažįstu Prancūziją“.
Projektas MEPA. Susitikimas su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi ir
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariu Povilu Labuku.
Paskutinio skambučio šventė.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta akcija „Taikos glėbys“.
NMKA mokyklų sporto žaidynės „Magis“.
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių dienos šventė.
Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje.
Europos kalbų diena. Inscenizacijų, poezijos popietė.
Pirmosios knygelės šventė „Į knygų pasaulį“.

Data
2017-01-12
2017-01-13
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-14
2017-02-14

2017-02-15
2017-03-10
2017-03-30
2017-04-20
2017-05-25
2017-06-01
2017-06-05
2017-09-01
2017-09-07
2017-09-26
2017-10-18
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

„Žynio“ konkursas 5 klasių mokiniams.
Dalyvavimas Euroscola konkurse.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Be skambučio“.
Šv. Benedikto apdovanojimai.
Protų mūšis, skirtas Tarptautinei AIDS dienai paminėti.
Rarotų šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje.

24.
25.

Kalėdinė mokinių startuolių mugė. (LR vyriausybėje).
Šv. Kūčių vakarienės klasėse.

26.

Nacionalinis debatų čempionatas anglų kalba.

2017-10-25
2017-11-14
2017-11-22
2017-11-24
2017-12-01
Gruodžio
4–19 d.
2017-12-15
Gruodžio
15–19 d.
2017-12-23

Mokinių pasiekimai 2017m. konkursuose, olimpiadose, varžybose
Eil. Mokinio vardas,
Nr. pavardė

Klasė

Renginio, konkurso pavadinimas,
laimėta vieta

Mokinį rengusio
mokytojo vardas,
pavardė, kvalifikacinė
kategorija
Šv. Benedikto
gimnazija

1.

Šv. Benedikto
gimnazija

-

Alytaus šv. Benedikto gimnazija
sportiškiausia Lietuvoje. III vieta.

2.

Aurėja
Sinkevičiūtė

IVa

Vilius
Kavaliauskas

IIb

3.

Šv. Benedikto
gimnazija

-

4.

Šv. Benedikto
gimnazija

-

Rita Krasnauskienė,
lietuvių k. mokytoja
metodininkė
Roma Danisevičienė,
lietuvių k. mokytoja
metodininkė
Vilma Baranauskeinė,
Anglų k. mokytoja
metodininkė
Loreta Zabalujeva,
Šokų mokytoja

5.

Nojus
Radzevičius

IIa

Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje (miesto etape) III–IV
klasių grupė. II-oji vieta
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje (miesto etape) I–II
klasių grupė. III-oji vieta.
Respublikinis Protų kovų finalas
„Europos kalbų labirintas 2017“. III
vieta.
Respublikiniame šokių festivalyje
„Idėjų sąskrydis 2017“ gimnazijos
šokių kolektyvas „Lašas“. I vieta.
Už labai gerą mokymąsi,
tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus
miesto vardo garsinimą respublikos
ar tarptautiniu lygiu skirta premija.

6.

Viktorija
Bandzinaitė
Samanta
Karčiauskaitė
Mantas
Abramavičius
Šv. Benedikto
gimnazijos
mokinių taryba
Emilis Baliukonis
Martynas Aliulis
Nojus

Ia

Konkurso „Mano gera mokykla“
laureatai.

Diana Buinickienė,
anglų k. mokytoja
metodininkė

Alytaus miesto savivaldybės mokinių
tarybos (AMSMT) Parodijų šou
"Copy&Paste" laimėtoja. I vieta.
Alytaus apskrities XXI jaunųjų
matematikų komandinės olimpiados
mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei

Šv. Benedikto
gimnazijos mokinių
taryba
Jolanta Pacevičienė,
matematikos mokytoja
ekspertė

9.

10.

IVb
IVa
IIIa

Virginija Kerevičienė,
chemijos mokytoja
metodininkė.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Radzevičius
Aurėja
Sinkevičiūtė
Gintaras
Marčiukonis
Martynas Pocius,
Domas
Grimalauskas,
Kamilė
Dvilinskaitė,
Laura
Gataveckaitė,
Simas Savukynas
Lėja Kašelionytė

laimėti. II vieta.
IVa
IVb
5a
5b

Alytaus miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų penktųjų
klasių mokinių matematikos
komandinė olimpiada. II vieta.

Roma Krančiukienė,
matematikos mokytoja
metodininkė

Alytaus miesto mokyklų 7 klasių
mokinių prancūzų kalbos konkursas
„Je parle français et toi? („Aš kalbu
prancūziškai. O tu?“). I vieta.
LTEAM olimpiniame žiemos
festivalis, kalnų slidinėjimas. II
vieta.

Raimonda Striaušienė,
Prancūzų kalbos
mokytoja

5c
5d

7c

Viktorija
Bandzinaitė,
Ieva
Vaitkevičiūtė
Dalius Brusokas,
Martynas
Rafanavičius,
Gytis Grigaliūnas,
Benjaminas
Mališauskas
Danielius
Žilinskas,
Joris Vitkauskas,
Deimis Zautra
Simonas Dulko
Rugilė
Tamošaitytė
Gintaras
Marčiukonis
Emilis Baliukonis
Rokas Puzonas,
Martynas
Rafanavičius,
Emilis Baliukonis

Ia

Gabija Dirsytė,
Kristina
Masionytė,
Paulina
Kavaliauskaitė,
Brigita
Savickaitė,
Dominykas
Kerevičius,

IIIa
Ib
Ib
IIa
IVa
IIIa
Ia
IIa
Ib

IVb

Didžiosios kunigaikštienės Birutės
ulonų bataliono kasmetinės šaudymo
mažo kalibro ginklu varžybos. III
vieta.

4b

2016–2017 m. m. Lietuvos mokyklų
žaidynių šachmatų finalinių varžybos
1–4, 5–8 ir I–IV klasių koncentras. II
vieta.

6a
5a

IVb
IVb
Ib
IIIb
IVb

Vygandas Jezukevičius,
kūno kultūros
mokytojas
metodininkas
Edmundas Čečėta,
Šaulių vadas.

Modestas Raudonis,
šachmatų būrelio
vadovas, vyr.
geografijos mokytojas;
Astra Matažinskienė,
šaškių ir šachmatų
būrelio vadovė

Alytaus miesto mokinių informacinių Renata Janulienė,
technologijų komandinės
informacinių
programuotojų varžybos. III vieta.
technologijų mokytoja,
Gintaras Batutis, vyr.
informacinių
technologijų mokytojas
Lietuvos katalikiškų mokyklų sporto Vygandas Jezukevičius,
žaidynės „MAGIS“. I vieta.
kūno kultūros
mokytojas
metodininkas
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18.

19.

Deimantas
Janavičius,
Gustas Velička,
Karolis Būdava,
Tomas Šerkšnas,
Tadas Jurčiukonis
Rokas Puzonas

IIIa
IIIa
Ia

Ib

Lietuvos mokinių informatikos
olimpiada Alytaus miesto antrasis
etapas. I vieta 9 klasių kategorijoje.

Martynas
Valatka

IIa

Lietuvos mokinių informatikos
olimpiados Alytaus miesto antrasis
etapas. I vieta 10 klasių kategorijoje.

Martynas
Rafanavičius

IIIb

Lietuvos mokinių informatikos
olimpiados Alytaus miesto antrasis
etapas. III vieta 11 klasių
kategorijoje.

Emilis Baliukonis

IVb

Gabija Bobinaitė

6a

Aleksandra
Jenčiūtė

7c

Lietuvos mokinių informatikos
olimpiados Alytaus miesto antrasis
etapas. II vieta 12 klasių kategorijoje.
Alytaus miesto pagrindinių mokyklų
ir gimnazijų mokinių kompiuterinio
piešinio konkurso prizininkė II vieta
5–6 klasių kategorijoje.
Alytaus miesto pagrindinių mokyklų
ir gimnazijų mokinių kompiuterinio
piešinio konkursas. III vieta 7–8
klasių kategorijoje.
Regioninė 24 valandų verslumo ir
inovacijų stovykla. I vieta ir III
vieta.

20.

Emilis Baliukonis IVb
Giedrė Surdokaitė

21.

Neda
Karalevičiūtė

IVb

22.

Toma
Stankevičiūtė

7b

23.

Emilis Baliukonis
Dalius Brusokas

IVb

Respublikinė „Lietuvos Junior
Achievement“ mokomųjų mokinių
bendrovių kalėdinė mugė. I vieta.

24.

Emilis Baliukonis
Dalius Brusokas

IVb

Respublikinė „Lietuvos Junior
Achievement“ mokomųjų mokinių
bendrovių kalėdinė mugė.
Inovatyviausios bendrovė ir
profesionaliausios komandos
nominacija.

„Verslios Lietuvos“ ir Alytaus
miesto savivaldybės verslumo
skatinimo projektas „Verslumo
manija“. I vieta.
Respublikinis ekslibrisų konkursas,
skirtas Jurgio Kunčino 70-mečio
jubiliejui paminėti. I vieta.

Renata Janulienė,
informacinių
technologijų mokytoja
metodininkė

Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas

Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas, ekonomikos
ir verslumo mokytojas
Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas, ekonomikos
ir verslumo mokytojas
Dalia Miliauskienė,
dailės mokytoja
metodininkė
Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas, ekonomikos
ir verslumo mokytojas
Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas, ekonomikos
ir verslumo mokytojas
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25.

Emilis Baliukonis

IVb

26.

Ugnius
Lenkauskas
Brigita Savickaitė
Nojus
Radzevičius
Akvilė
Svetnickaitė
Gabrielė
Būtėnaitė
Jonas Navalinskas

IIb

Nojus
Radzevičius,
Jonas
Navalinskas,
Akvilė
Svetnickaitė,
Matas Valatka,
Vilius
Kavaliauskas,
Ugnius
Lenkauskas,
Martynas
Zubrickas,
Brigita Savickaitė

IIa

27.

IVb
IIa
Ic
Ib
IIIa

IIa
Ic
8c
8b
Ib
Ib

Respublikinė „Lietuvos Junior
Achievement“ mokomųjų mokinių
bendrovių kalėdinė mugė. JA
Alumni Pripažinto lyderio
nominacija.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. III vieta.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. III vieta.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. II vieta.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. I vieta.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. III vieta.
Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada. I vieta.
Lietuvos 56-osios chemijos
olimpiados antrasis (miesto) etapas.
II klasių grupėje I vieta.
Lietuvos 56-osios chemijos
olimpiados antrasis (miesto) etapas.
II klasių grupėje II vieta.
Lietuvos 56-osios chemijos
olimpiados antrasis (miesto) etapas. I
klasių grupėje III vieta.
Lietuvos 56-osios chemijos
olimpiados antrasis (miesto) etapas.
III klasių grupėje I vieta.

Modestas Raudonis,
vyr. geografijos
mokytojas, ekonomikos
ir verslumo mokytojas
Aušra Zavistauskienė,
biologijos mokytoja
metodininkė.
Meilutė Rusinienė,
biologijos mokytoja
metodininkė.

Virginija Kerevičienė,
chemijos mokytoja
metodininkė.

IIIb

VI SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS
Gimnazijoje aktyviai veikia savivaldos institucijos – Gimnazijos taryba, Mokytojų
taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba.
Gimnazijos taryba atstovauja gimnazijai, gina mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų
(globėjų, rūpintojų) interesus, nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis ir
kt. 2017 m. įvyko 7 gimnazijos tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyta gimnazijos veiklos prioritetai,
tikslai ir uždaviniai 2017–2018 m. m., vadovėlių ir mokymo(si) priemonių užsakymas 2017–2018
m. m., ugdymo proceso organizavimas 2017–2018 m. m., gimnazijos 2018–2020 metų strateginis
planas, Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos klausimai, Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programa, Jaunųjų matematikų mokyklos
nuostatai, Mokinių priėmimo į gimnaziją ir perėjimo į kitą mokykla tvarkos aprašas. Gimnazijos
tarybos posėdžiuose aptarta mokinių poreikių tenkinimo ugdymo(si) aplinkos gerinimo klausimai,
mokinių pasiekimai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai, 2 procentų pajamų
mokesčio panaudojimas.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų
profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti (taip pat rengiami mokytojų profesiniai
pasitarimai). Mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyta 2016–2017 m. m. gimnazijos veiklos
rezultatai, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos ir Mokinių individualios pažangos
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stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo aprašai, 2016–2017 m. m. I pusmečio ir mokslo
metų mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo
ugdymo gimnazijoje klausimai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metodika, dalykų modulių
ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla vidurinio ugdymo programos mokiniams, 1–3, 5–8, I ir III
gimnazijos klasių mokinių kėlimas į aukštesniąją klasę, pradinio ugdymo programos baigimo ir
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas, vidurinio ugdymo programų baigimas, Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos bei patyčių programos Olweus
įgyvendinimo gimnazijoje klausimai, Mokytojų tarybos posėdžių 2016–2017 m. m. nutarimų
vykdymas, ugdymo planas 2017–2018 m. m., Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos programa 2018–2020 m. m., 2018–2020 metų strateginio plano ir
gimnazijos veiklos programos projektai.
Mokytojų profesiniuose pasitarimuose svarstyta 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių
Nacionalinių mokinių pasiekimų rezultatai, 5, I klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija, 5
klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, aptarti tyrimo ,,Gimnazijos poreikiai,
motyvacija“ rezultatai bei Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo klausimai, darbo
tarybos funkcijos ir jos rinkimų organizavimas gimnazijoje.
Metodinė taryba gimnazijos metodinę veiklą organizavo, remdamasi gimnazijos
metodinės veiklos planu ir Metodinės veiklos aprašu, patvirtintu Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-133A. Metodinė taryba numatė gaires, prioritetus,
tikslus ir uždavinius 2017–2018 m. m.
Mokytojai tobulino kompetencijas, dalyvavo įvairiuose kursuose, seminaruose,
konferencijose. Susitarta dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo būdų ir krypčių. Daug dėmesio skirta
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, bendradarbiavimo formų įvairovei. Buvo atlikta
mokinių ir jų tėvų anketinė apklausa „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 m. m.
įsivertinimo ir pažangos“. Anketinės apklausos rezultatai apibendrinti, aptarti metodinėse grupėse
ir metodinėje taryboje ir pateikti NMVA.
Atlikta mokytojų apklausa, inicijuota LL3 Alytaus miesto komandos. Numatytos
kryptys gimnazijos tobulėjimui, išsikelti tolimesni tikslai, siekiant sukurti besimokančios
bendruomenės modelį, telkiantį Alytaus miesto švietimo bendruomenę mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimui ir mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. Koreguojami aprašai,
turintys įtakos ugdymui procesui ir mokinių pasiekimų gerinimui.
Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, telkianti mokinius
svarbiausiems tikslams ir uždaviniams spręsti organizuojant ugdymo procesą gimnazijoje. Ji teikia
pasiūlymus įvairiais ugdymo klausimais, svarsto ugdymo planų, programų projektus. Mokinių
taryba organizuoja ir prižiūri gimnazijoje mokinių budėjimą, gimnazijos vidaus tvarkos ir mokinio
taisyklių laikymąsi, kaupia informaciją, ją analizuoja ir apibendrina mokinių tarybos
susirinkimuose, apie rezultatus informuoja socialinę pedagogę, gimnazijos administraciją. Mokinių
tarybos nariai patys organizuoja pramoginius, kultūrinius, tradicinius renginius, dalyvauja mieste
organizuojamuose renginiuose, akcijose, konkursuose, projektinėje veikloje, savanoriauja, padeda
organizuoti atvykstančių į gimnaziją svečių priėmimą. Mokinių tarybos savanoriai padėjo
organizuoti respublikinę konferenciją „Noriu į mokyklą!”. Mokinių taryba organizavo Tarptautinės
mokytojų dienos paminėjimą. Mokinių taryba dalyvavo respublikiniame projekte „100 idėjų
Lietuvai“.
VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS RELIGINIO UGDYMO KOMANDOS VEIKLA
Religinio ugdymo komandos veiklos tikslas – ugdyti(s) krikščioniškąsias ir
universaliąsias vertybes, vadovaujantis savanoriškumo principu, rūpintis gimnazijos bendruomenės
narių sielovada, padėti aiškiau suprasti katalikiškos gimnazijos misiją, tikslus ir specifinius bruožus,
kurie ją išskiria iš kitų ugdymo įstaigų. Šiems tikslams įgyvendinti gimnazijoje yra 1 etatas
direktoriaus padėjėjo sielovadai. Gimnazijos administracija dalyvauja katalikiško ugdymo veiklų
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įgyvendinime, kelia savo kvalifikaciją Lietuvos katalikiškų mokyklų organizuojamuose
seminaruose ir konferencijose. Direktoriaus padėjėjas sielovadai, gimnazijos kapelionas kunigas
Rimantas Simanavičius organizavo Rekolekcijas mokytojams Liškiavoje. Gimnazija tęsia savo
katalikiškas tradicijas: Verbų sekmadienio procesiją iš gimnazijos į Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią, Sutvirtinimo sakramento ir ketvirtaklasių Pirmosios Komunijos šventes, mokinių
dalyvavimą Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato Jaunimo dienose, lanko šv. Mišias, skirtas
Tarptautinei mokytojų dienai, Rarotų šv. Mišias gimnazijos Gailestingumo koplyčioje Advento
laikotarpiu, organizuoja šv. Kūčių vakarienes klasėse (pagal atskirą grafiką), šv. Kūčių vakarienę
gimnazijos bendruomenei, vykdė kalėdinę akciją ,,Uždek Kalėdų žvakutę“, kartu su Ateitininkų
organizacija surengė susitikimą su Alytaus sutrikusio intelekto kūdikių namų vaikais. Daug įvairių
renginių organizavo tikybos mokytojai: su vyresniais mokiniais dalyvavo renginyje, kurį
organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras „Valentino diena kitaip” Žalgirio arenoje.
Gimnazija įsijungė į projektą „Tvirta šeima – stipri tauta“ ir padėjo jį organizuoti dalyvaudami
piligriminiame žygyje pėsčiomis Alytus – Meteliai – Kryžių šventovė į Sekminių šventę. Dalyvavo
šv. Jokūbo piligrimų kelio Lietuvoje estafetėje 2017-06-13 iš Alytaus šv. Liudviko bažnyčios į
Punią. Gimnazijos mokiniai su padėjėjais sielovadai dalyvavo NKMA festivalyje Šiluvoje ir vedė
katechezę „Šventųjų galerija“ Vilniaus šv. Juozapo mokyklos pradinukams. Prieš Vėlines klasių
vadovai organizavo apleistų kapų tvarkymo akciją, nuolat tvarko ir gimnazijos iniciatoriaus bei
įkūrėjo kun. Juozo Gražulio kapą.
Gimnazijos Religinės komandos nariai bendravo ir bendradarbiavo su dalykų
mokytojais, klasių vadovais, mokiniais ir jų tėvais, gimnazijos Mokinių taryba. Per įvairias veiklas
stiprino katalikiškąjį gimnazijos identitetą. Mokytojai su mokiniais dalyvavo įvairiuose
konkursuose, akcijose, olimpiadose ir kituose renginiuose, kuriuos organizavo Vilkaviškio
vyskupija ir Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija.
Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos
mokyklų mokiniams skirtoje sporto stovykloje ir Lietuvos katalikiškų mokyklų sporto žaidynėse
„Magis“. Gimnazistų komanda tapo nugalėtoja – iškovota 1 vieta.
Gimnazijos atstovai dalyvavo konferencijoje ,,Iššūkiai katalikiškai mokyklai.
Katalikiškos mokyklos auditas.“ Po šios konferencijos Metodinės tarybos nariai ir metodinių grupių
komandos parengė ir pateikė pasiūlymus Katalikiškų mokyklų įsivertinimo modelio kūrimui.
VIII SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMAS, PARTNERYSTĖ
Sustiprėjo ir plečiasi bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ir kai kuriomis
užsienio šalių mokyklomis, mokiniais, pedagogais. Pasirašytos sutartys su Aleksandro Stulginskio
universitetu (ASU) ir su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU). Gimnazijoje ir
universitetuose vyksta bendros ugdomosios veiklos, gimnazijoje atidaryta VGTU klasė.
Tęsiasi tarptautiniai projektai: „Kalba ir istorija“ (nuo 2011 m.) su Vokietijos Auricho
miesto Ulricianum gimnazija ir ,,Mūsų draugai Švedijoje“ (nuo 2002 m.) su Švedijos Varnamo
miesto Finnvedens gimnazija. Nuo 2014 m. gimnazija dalyvauja UNESCO Asocijuotų mokyklų
aplinkosauginiame Baltijos jūros projekte ,,Aplinkosaugos įgyvendinimas mano mokykloje“. 2017
m. gimnazija tapo projekto ,,Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“
,,Erdvėlaivis Žemė“ partnere laureate.
2017 m. gimnazija teikė 2 paraiškas Europos Socialinio Fondo Agentūrai (ESFA) ir
gavo finansavimą projektui „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ bei projektui „Mokinių akademinių
gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“, kuriame mūsų gimnazija yra kaip mokykla, kuri
konsultuoja Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnaziją.
2017 m. rugsėjo mėnesį gimnazijoje startavo trejų metų trukmės Erasmus+ projektas
Mathematics for the Million (Matematika – milijonams).
Gimnazijos MEPA („Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“) komanda
sulaukė įvertinimo: Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje pakvietė mūsų mokinius
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2018 m. birželio 1–2 dienomis dalyvauti Strasbūre vyksiančiame Europos jaunimo sambūryje
EYE2018. Tai specialus Euroscola renginys, į kurį suvažiuos atstovai iš visų ES šalių. Laukiama
apie 10 000 dalyvių.
MMB „Make it simple“ 2017 metų Respublikinėje kalėdinėje mokinių mokomųjų
bendrovių mugėje Vyriausybėje buvo nominuota kaip inovatyviausia bendrovė ir profesionaliausia
komanda.
Geriausia šių metų bendrove Respublikinėje kalėdinėje MMB mugėje LR
Vyriausybėje pripažinta „Make it simple“ iš Alytaus šv. Benedikto gimnazijos. Nugalėtojams
suteikta teisė atstovauti Lietuvai tarptautinėje mugėje.
Projektų sritys ir kryptys įvairios: pamokinė (ugdymo proceso organizavimas),
kultūrinė pažintinė, socialinė, prevencinė, etnografinė. Projektų veiklos susijusios su ugdymo
proceso kaita ir individualios mokinio pažangos didinimu.
IX SKYRIUS
VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMAS
Kasmet su klasių vadovais gegužės mėn. aptariami mokinių vasaros poilsio
organizavimo klausimai, supažindinama, kur ir kokios mokinių ugdymo krypties stovyklos bus
organizuojamos, kaip orientuoti vaiką į jo polinkius ir poreikius atitinkančią stovyklą, kaip spręsti
finansavimą (socialiai remtini mokiniai nukreipiami ten, kur kelialapis kainuoja tik 50–70 proc.
visos kainos). Su veiksiančiomis stovyklomis tėvai supažindinami klasių tėvų susirinkimuose,
informacija pateikiama skelbimų lentoje.
Jaunieji gimnazijos sportininkai dalyvavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos organizuotoje
vasaros sporto stovykloje. Dalis gimnazijos mokinių dalyvavo Krepšinio akademijos organizuotoje
stovykloje, kuri vyko mūsų gimnazijoje.
X SKYRIUS
FINANSAI, VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS
Pagal 2002-02-15 sutartį Nr. 476/120 įstaiga veikia bendradarbiaudama su Romos
katalikų bažnyčios Vilkaviškio vyskupijos kurija. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m.
rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-174 Romos katalikų bažnyčios Vilkaviškio vyskupijos kurija priimta
Šv. Benedikto gimnazijos dalininke.
Alytaus miesto savivaldybės dalininkų įnašas 2017 metų pradžioje ir pabaigoje – 333
944 Eur, Vilkaviškio vyskupijos kurijos – 3 961 Eur. Iš viso 337 905 Eur. Per 2017 m. gauta iš
Alytaus miesto savivaldybės biudžeto 350 491 Eur, iš valstybės biudžeto – 932 627 Eur, iš Europos
sąjungos, paramos ir kitų šaltinių – 33 486 Eur, veiklos (patalpų nuoma, baseino, valgyklos)
pajamos – 13 161 Eur, iš viso: 1 329 765 Eur.
2017 metų sąnaudos:
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 1 096 397 Eur,
komunalinėms ir ryšių paslaugoms – 74 408 Eur,
atsargoms – 72680 Eur,
komandiruotėms – 1 878 Eur,
transportui – 3 155 Eur,
kvalifikacijos kėlimui – 4 804 Eur,
kitoms paslaugoms – 22 852 Eur,
IT nusidėvėjimui – 1 561 Eur,
nemokamam mokinių maitinimui – 9 837 Eur,
kitoms išmokoms – 5 840 Eur.
Iš viso: 1 293 412 Eur.
2017 metais buvo įsigyta ilgalaikio turto už 2250 Eur. Iš paramos lęšų įsigytas
mokyklinis skambutis. Ilgalaikio turto perleista kitiems subjektams nebuvo.
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2017 metais gimnazijos sąnaudos 1 293 412 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms – 1 096 397 Eur.
2017 m. pradžioje buvo 111 darbuotojų, o metų pabaigoje 117 darbuotojų.
Direktorės Loretos Šernienės, II vad. kategorija, metinis darbo užmokestis – 18 953 Eur. Kitų
išmokų nebuvo.
Gimnazijos kolegialių organų nariams 2017 m. darbo užmokestis ir išmokos mokamos nebuvo.
Išmokos ir darbo užmokestis su dalininkais susijusiems asmenims taip pat nebuvo mokamas.
Lėšos, skirtos gimnazijai 2017 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių
apskaičiavimo metodiką tūkst. Eur
Mokymo
Vadovėliams Kvalifikacijos Mokinių
Profesijos
Iš
priemonėms
kėlimui
pažintinei pasirinkimo
viso
veiklai
konsultavimui
Skirta lėšų
33,8
5,3
4,2
1,4
1,0
45,7
Panaudota
33,8
5,3
4,2
1,4
1,0
45,7
lėšų
Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 337347 Eur.
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos gimnazijai vieno mokinio išlaikymui – 1,2 tūkst. Eur.
Iš viso skirta lėšų gimnazijai – 1306,4 tūkst. Eur.
Apie gautą 2017 m. papildomą (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimą arba kitokią paramą
iš kitų šaltinių tūkst. Eur.
Eil.
Projekto, programos, konkurso arba Finansinės arba Kam ir kaip finansinė arba
Nr.
kitokios paramos (fondai, ministerijos, kitokios paramos kitokia parama naudojama
ambasados ir t.t.) pavadinimas
išraiška tūkst. Eur
1.
Europos Sąjungos paramos lėšos
27,9
Vykdomiems projektams
„Matematika milijonams“
ir „Kuriu pamokas ir savo
ateitį pats“ finansuoti
2.
Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos
3.
2 proc. gyventojų pajamų mokestis 2,8
Mokyklos reikmėms
paramai
4.
Švietimo ir mokslo ministerijos 1,8
finansuotos programos ir projektai
(nurodyti programą ir vykdyto projekto
pavadinimą) iš viso:
4.1.
Valstybinių
brandos
egzaminų 1,8
Darbo užmokestis, Sodros
vertinimas
įmokos,
komandiruočių
išlaidos
5.
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso
1,0
5.1.
Rėmimo lėšos
1,0
Mokyklos reikmėms
6.
Viešųjų įstaigų nuosavos lėšos
6,4
Baseino
remonto
paslaugos,
vandens
kokybės priemonės ir kt.
Iš viso
39,9
Direktorė

Loreta Šernienė

