ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. 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 steigėjai Alytaus miesto savivaldybė ir Vilkaviškio vyskupija. 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. MOKYMO(SI) APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Gimnazijos misija - sudaryti sąlygas įgyti kokybišką bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį
išsilavinimą kiekvienam mokiniui ir tarnauti sutinkantiems būti ugdomais krikščioniška dvasia
pagal katalikų bažnyčios mokymą.
Įstaigos tikslai:
- išugdyti žmogų, pajėgų savarankiškai ir kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės
gyvenimo problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovę, kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio
iššūkius, gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringoje dabartinėje tikrovėje;
- suformuoti vertybines nuostatas būti savarankišku, atsakingu asmeniu, kuris norėtų ir
pajėgtų mokytis visą gyvenimą, tobulintų savo gebėjimus, turėtų asmeninę, pilietinę bei socialinę
kultūrinę kompetenciją, sugebėtų įsitvirtinti darbe ir profesinėje veikloje, kūrybingai dalyvautų
krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
Alytaus šv. Benedikto gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija,
Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo
ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės tarybos teisės aktais.
Gimnazija yra stipri, nes
- geras vadovavimo gimnazijai stilius, pakankama vadovų vadybinė, mokytojų pedagoginė
bei dalykinė kompetencija;
- mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo pasiūla atitinka paklausai, užtikrintas
ugdymo(si) pereinamumas ir tęstinumas;
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- sudaromos galimybės mokytis įvairių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems
mokiniams;
- bibliotekoje pakankamas vadovėlių, grožinės literatūros ir spaudinių fondas;
- gerai veikia gimnazijos bendradarbiavimo ir visuomenės narių informavimo sistema;
- gimnazija palaiko partneriškus ryšius su vietos bendruomenės savivalda, miesto bendrojo
ugdymo mokyklomis, Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija, Lietuvos ir kai kuriomis
užsienio mokyklomis;
- sporto bazė tenkina sportinio ir sveikatingumo ugdymo(si) reikalavimus;
- jauki, svetinga gimnazijos aplinka.
Po 2012 m. vykusio gimnazijos veiklos išorinio vertinimo 2013 m. iš dalies įgyvendintas
gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas, patvirtintas direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-205, patobulėjo pamokos vadyba:
- bendrųjų gebėjimų ir gyvenimo įgūdžių programos integruotos į gimnazijos ugdymo planą;
- ugdymas organizuojamas, remiantis sąveikos ir mokymosi paradigmomis;
- organizuojamas mokymas(is) bendradarbiaujant pamokoje;
- skiriamas dėmesys atskirų mokinių pažangai;
- kriterijais grindžiamas mokinių pasiekimų vertinimas pamokoje.
Tačiau
- ne visos ugdymo patalpos pilnai atitinka higienos normas ir reikalavimus;
- dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka;
- tarp mokinių pasitaikančios patyčios;
- be priežasties praleidinėjamos pamokos.
Taip pat yra galimybė:
- atnaujinti ir tobulinti edukacines aplinkas;
- kurti naujas tradicijas;
- plačiau išnaudoti projektinės veiklos teikiamas galimybes.
Bendruomenės ugdymui galimos grėsmės:
- tikėtinas socialiai apleistų ir socialiai remtinų mokinių skaičiaus augimas;
- mokinių kaita klasėse per mokslo metus, netinkama vaikų priežiūra, vaikų, išgyvenančių
įvairias krizes, didėjantis skaičius dėl tėvų emigracijos;
- moralinių vertybių nuosmukis dėl žiniasklaidos eskaluojamos agresijos, smurto, patyčių
žalingo poveikio;
- mažėjantis ateinančiųjų į gimnaziją intelektas, mokymosi motyvacijos stoka.
Gimnazija finansiškai savarankiška. Finansinių išteklių valdytojas yra Alytaus miesto
savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto
ir mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos gaunamos iš projektams skiriamų lėšų, rėmėjų ir 2 proc.
GPM. Gimnazijai mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, darbuotojų
kvalifikacijai tobulinti ir naujiems vadovėliams įsigyti. Mokymo priemonėms įsigyti panaudojamos
rėmėjų, projektų, tikslinių programų lėšos.
Gimnazijai vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja 3 (2,5 etato) pavaduotojos ugdymui,
direktoriaus padėjėjas sielovadai ir 1 pavaduotojas ūkiui. Veikia savivaldos institucijos:
Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba bei Metodinė taryba.
2014 metais buvo tokie gimnazijos strateginio plano tikslai ir uždaviniai:
1. Didinti mokymosi efektyvumą ir patrauklumą.
1.1. Tenkinti mokinių savirealizacijos ir saviraiškos poreikius, ugdyti dalykines ir bendrąsias
kompetencijas.
1.2. Tobulinti ugdymo(si) bazę.
2. Tobulinti ugdymo(si) aplinką.
Tikslo uždavinys - tobulinti ir užtikrinti sveiką, saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką visų
poreikių ugdytiniams.
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Gimnazijos darbuotojai
2014-01-01
1. Bendras darbuotojų skaičius
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų :
mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe
mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose
3. Atestuotų pedagogų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę
kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją
neatestuotų mokytojų skaičius
4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės
kategorijos (logopedas, specialusis pedagogas,
psichologas, surdopedagogas, tiflopedagogas,
socialinis pedagogas, auklėtojas)

2014-12-31

113
73

109
72

60
10
61
-

61
8
64
-

41

41

18
2
9
3

22
1
5
3

Pedagogai yra aukštos kvalifikacijos. Direktoriui ir 1 pavaduotojai ugdymui suteikta 1 –oji
vadybinė kategorija, 2 pavaduotojoms ugdymui - 2-oji vadybinė kategorija. Vadovaujantis
gimnazijos veiklos išorės vertintojų išvadomis ir 3-iems metams parengtu veiklos tobulinimo
veiksmų planu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-205,
vadovai ir mokytojai kėlė pedagoginę kvalifikaciją ir tobulino savo kompetencijas 2610 val.:
vidutiniškai kiekvienam dalyviui tenka po 45,79 val., t.y. po 17,63 dienos per metus, o skaičiuojant
visus specialistus – po 32,27 val. kiekvienam, t. y. po 5,38 dienos. Įdomus ir didžiausią naudą davė
gimnazijoje organizuotas Paramos vaikams centro direktorės, psichoterapeutės Aušros Kurienės
seminaras „Vaiko poreikiai ir psichinės gerovės užtikrinimas“ (dalyvavo 42 mokytojai). Pasikeitė
daugelio mokytojų požiūris į vaiką, mokytojo su mokiniu ir jo tėvais santykiai, bendravimas su
spec. elgesio problemų turinčiais mokiniais. Įgijus psichologinių žinių, patobulėjo vadybinė
kompetencija.
Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius ir jo pokytis per kalendorinius metus
Priešmo
kyklinio
ugdymo
grupė
2014-01-01
2014-09-01

Klasės
1

50
42

2

50
50

3

52
51

4

51
52

5

85
73

6

79
88

7

63
74

8

64
61

9
I

10
II

III

IV

64
62

80
62

73
69

62
69

Iš viso
773
753

Mokinių sumažėjo dėl to, kad vidurinį išsilavinimą įgijo 61 mokinys (3 abiturientų klasės), o į
1-ąsias klases atėjo tik 42 mokiniai, keletas su tėvais išvyko į užsienį, persikėlė gyventi į kitus
miestus ar kitą vietą Alytuje, todėl pakeitė ir mokyklą. Gimnazijoje buvo ugdoma 110 spec.
ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių (iš jų 17 įtraukta į spec. poreikių mokinių sąrašą). Gimnazijos
edukacinės aplinkos pritaikytos fizinę negalę turintiems vaikams: yra liftas, baseine-keltuvas.
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Grupių, klasių komplektų skaičius per kalendorinius metus ir pokytis

2014-01-01
2014-09-01

Priešmo
kyklinio
ugdymo
grupė

Klasės
1

-

2
2

2

2
2

3

2
2

4

2
2

5

2
2

6

2
2

7

2
2

8

3
3

9
I

10
II

III

IV

3
3

3
3

3
3

3
3

Iš viso
29
29

Gimnazijoje 2014 m. pradžioje ir pabaigoje buvo 29 klasių komplektai, vidutiniškai vienoje
klasėje mokėsi 25,8 mokinio.
1-4 klasių mokiniams yra dvi pailgintos darbo dienos grupės, kuriose ugdomi 50 mokinių.
Pailgintose darbo dienos grupėse mokiniai ugdomi pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grupių
veiklos planą mokslo metams.
Dalies gyventojų sunki socialinė padėtis. Didėja socialiai problemiškų mokinių skaičius.
Prastėja mokinių sveikatos rodikliai.
2014 metais gimnazija dirbo pagal gimnazijos ugdymo planą, suteikiantį mokiniams
galimybes ugdytis pagal jų poreikius ir psichofizines galias. Gimnazijoje 2014 m. rugsėjo 1d.
duomenimis mokoma 4 užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei lotynų. Nuo 2-osios
klasės mokiniai gali pasirinkti anglų arba vokiečių kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą, o nuo 5 osios klasės gali pasirinkti antrąją užsienio kalbą – anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, III-IV klasėse ir
lotynų kalbą. II gimnazijos klasės mokiniai gilina žinias mokydamiesi pagal 3 mokomųjų dalykų
modulių programas, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai - pagal 4 mokomųjų dalykų modulių
programas ir gali rinktis 6 pasirenkamuosius dalykus. Siekiant užtikrinti ugdymo(si) kokybę, nuo
5-osios klasės anglų kalbai (5c klasėje ir rusų kalbai), informacinėms technologijoms ir
technologijoms mokyti mokiniai dalijami į grupes; nuo 7-osios klasės sudaromos atskiros
mergaičių ir berniukų grupės per kūno kultūros pamokas; į grupes per 1 savaitinę lietuvių kalbos
pamoką dalijami 8a ir 8b bei IIb ir IIc klasių mokiniai; į grupes per 1 savaitinę chemijos ir 1
savaitinę fizikos pamoką dalijami Ia ir Ib klasių mokiniai; 8 klasės mokiniai per 1 savaitinę
chemijos pamoką skirstomi į grupes tiriamiesiems (laboratoriniams, eksperimentiniams) darbams
atlikti.
Gimnazijos kabinetai (klasės), laboratorijos iš dalies aprūpintos šiuolaikinėmis ugdymo(si)
priemonėmis. Tinkamai parengtos darbui aktų, šokio, sporto, stalo teniso salės, plaukimo baseinas,
treniruoklių patalpa, gerai įrengta biblioteka, skaitykla, muziejus, odontologijos ir visuomenės
sveikatos priežiūros, logopedo kabinetai.
Gimnazijos biblioteka - tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi
vieta su modernia informacine bei technine baze. Jos fonduose yra 9927 egz. leidinių, 26515 egz.
vadovėlių. 2014 m. įsigyta 684 egz. vadovėlių už 21800 Lt, 300 egz. grožinės literatūros už
4214,40 Lt. Sukauptas nemažas enciklopedijų, žodynų, žinynų, kompaktinių diskų, mokomųjų
kompiuterinių programų fondas. Skaitykloje įkurtos 43 darbo vietos, 12 kompiuterizuotų darbo
vietų, 8 iš jų – skaitytojams. Yra 2 kopijavimo aparatai, televizorius, vaizdo magnetofonas,
skeneris, 2 spausdintuvai, kurių vienas yra spalvotas. Demonstracine technika naudojasi ir
mokytojai, ir mokiniai: 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. 2014 m. buvo 672 skaitytojai, kurie perskaitė 15277 egz. knygų. Bibliotekos
darbuotojos per metus atliko 415 informacinių užklausų. Surengta 12 parodų. Nuolat veikia
pradinių klasių mokinių
piešinių parodos: Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms skirta
kūrinėlių iliustracijų, S. Nėries 110-osioms gimimo metinėms skirta pasakų iliustracijų paroda,
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keramikos darbų parodos. Surengta literatūros paroda „Kristijonas Donelaitis“,
vaikystės knygos“, skirta Bibliotekų savaitei.

paroda „Mano

Gimnazijoje stiprios ryšių, informacinės ir komunikavimo sistemos. Ugdymo reikmėms naudojami
95 kompiuteriai, prie interneto prijungti 94 stacionariai įrengti kompiuteriai (iš jų 29 nešiojami
kompiuteriai). Informacinių technologijų kabinetuose yra 27 kompiuteriai. Naudojami 8 televizoriai, 4
muzikos centrai, 98 grotuvai, 25 spausdintuvai. Daugelyje kabinetų įrengti daugialypės terpės projektoriai.
Mokinių mokymui naudojami 76 kompiuteriai. Kompiuterizuotos 35 įvairių dalykų ir klasių mokytojų darbo
vietos. Gimnazijos skaitykloje ir bibliotekoje – 12 kompiuterių, 2 mokytojų kambaryje, kitose mokytojams
skirtose patalpose 2, gimnazijos administracijos kabinetuose 10, kitose patalpose 7 kompiuteriai. Diegiamos
modernios mokymo priemonės: 3 interaktyvios lentos, mokomųjų dalykų kompiuterinės programos, vaizdo
kameros, skaitmeninis foto aparatas. IKT taikymas didina mokymosi aplinkos prieinamumą įvairių
ugdymo(si) poreikių vaikams, mokymosi motyvaciją, sukuriamos priemonės optimaliai mokinių pažangai,
ugdomos bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos.

Mokinių laidos 2014 m.

Buvo mokinių 2013-2014 m. m. pabaigoje
Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos
atestatą
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą

4 kl.
50
50

8 kl
61
61

II kl.
80
80

IV kl.
61
61

-

-

-

-

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius ir dalis (79 –
98,75 proc.).
Mokinių, dalyvavusių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius ir
dalis (79 – 98,75 proc.).
Mokinių, dalyvavusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius ir
dalis (79 – 98,75 proc.).
Pagrindinio ugdymo pasiekimų metu 4-10 balų įvertinimą gavusių mokinių skaičius ir dalis
pagal mokomuosius dalykus (lietuvių k. 77 – 97,47 proc., matematikos 77 – 97,47 proc.).
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių skaičius ir dalis lyginant su bendru II klasių mokinių
skaičiumi (80 – 100 proc.).
Brandos egzaminai
Abiturientų skaičius 2013-2014 m. m. pradžioje - 62 mok.
Abiturientų skaičius, gavusių brandos atestatus - 61 mok.
Valstybinius brandos egzaminus laikiusių ir išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):
lietuvių kalbos ir literatūros – iš 59 mok. 55 mok. (93,22 proc.), matematikos – iš 36 mok. 33
mok. (91,67 proc.), istorijos – iš 39 mok. 38 mok. (97,44 proc.), anglų kalbos – iš 40 mok. 40 mok.
(100 proc.), biologijos – iš 15 mok. 15 mok. (100 proc.), fizikos – iš 5 mok. 5 mok. (100 proc.),
chemijos – iš 12 mok. 12 mok. (100 proc.), informacinių technologijų – iš 7 mok. 7 mok. (100
proc.), geografijos – iš 6 mok. 6 mok. (100 proc.), rusų kalbos – iš 1 mok. 1 mok. (100 proc.),
prancūzų kalbos – iš 1 mok. 1 mok. (100 proc.).
Šiuos egzaminus nuo 50 iki 100 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):
lietuvių kalba ir literatūra – 17 mok. (28,81 proc.), matematika – 21 mok. (58,33 proc.),
istorija – 10 mok. (25,64 proc.), anglų k. – 17 mok. (42,5 proc.), biologija – 6 mok. (40 proc.),
chemija – 7 (58,33 proc.), fizika – 3 mok. (60 proc.), informacinės technologijos – 5 (71,43 proc.),
geografija – 2 (33,33 proc.).
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Šiuos egzaminus iki 49 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):
lietuvių kalba ir literatūra – 38 mok., (64,41 proc.), matematika – 12 mok. (33,33 proc.),
istorija – 28 mok. (71,79 proc.), anglų k. – 23 mok. (57,5 proc.), biologija – 9 mok. (60 proc.),
chemija – 5 mok. (41,67 proc.), fizika – 2 mok. (40 proc.), informacinės technologijos – 2 mok.
(28,57 proc.), geografija – 4 mok. (66,67 proc.), rusų kalba – 1 mok. (100 proc.), prancūzų k. – 1
mok. (100 proc.).
Šių valstybinių brandos egzaminų neišlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):
lietuvių kalbos ir literatūros – 4 mok. (6,78 proc.), matematikos – 3 mok. (8,33 proc.),
istorijos – 1 (2,56 proc.).
Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis (proc.) - 100 proc. lyginant su bendru IV klasių
mokinių skaičiumi.
Dalyko pavadinimas ir VBE įvertinimas balais pagal lygius

Egzaminas

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Neišlaikė

16-35

36-85

Skaičius

%

Skaičius

%

Skaičius

Lietuvių k. ir
literatūra
Anglų kalba
Matematika
Istorija

4

6,78

27

0
3
1

0
8,33
2,56

12
9
26

Biologija

0

0

7

Fizika
Chemija

0
0

0
0

0
4

Informacinės
technologijos
Geografija
Prancūzų
kalba
Rusų kalba

0

0

1

0
0

0
0

3
1

45,7
6
30
25
66,6
7
46,6
7
0
33,3
3
14,2
9
50
100

0

0

0

0

Aukštesnysis
86-99

Įvertinimas
puikiai
100 balų

%

Skaičius

%

Skaičius

%

24

40,68

4

6,78

0

0

24
19
11

60
52,78
28,21

10
3
1

4
8,33
2,56

0
2
0

0
5,56
0

8

53,33

0

0

0

0

5
7

100
58,33

0
1

0
8,33

0
0

0
0

6

85,71

0

0

0

0

3
0

50
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

100

0

0

0

0

Tolesnė 2014 m. abiturientų veikla
Abiturientų, baigusių gimnaziją, skaičius – 61 mok.
Abiturientų, įstojusių į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, skaičius ir dalis – 38
mok. (62,3 proc.).
Abiturientų, įstojusių į Lietuvos aukštąsias neuniversitetines mokyklas (kolegijas), skaičius ir
dalis – 12 mok. (19,68 proc.).
Abiturientų, įstojusių į profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, skaičius ir dalis – 0.
Abiturientų, įstojusių į kitų šalių aukštąsias mokyklas, skaičius ir dalis – 4 mok. (6,56 proc.).
Abiturientų, įsidarbinusių Lietuvoje, skaičius ir dalis – 1 mok. (1,64 proc.).
Abiturientų, įsidarbinusių užsienyje, skaičius ir dalis - 3 mok. (4,92 proc.).
Abiturientų, nesimokančių ir nedirbančių, skaičius ir dalis - 3 mok. (4,92 proc.) .
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III.VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA
Mokiniams, turintiems mokymosi, emocinių ar bendravimo sunkumų, ugdymą organizavo
direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko gerovės komisija, kurią sudaro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Teresė Langienė, psichologė Asta Draugelienė, logopedė ir spec. pedagogė Loreta
Šimkevičienė, socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė, direktoriaus padėjėjas sielovadai kun.
Miroslav Dovda, 2 pradinių ir 2 vyresniųjų klasių mokytojos. Komisija dirba vadovaudamasi
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus
2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150.
2014 m. įvyko 12 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, svarstyti 6 mokiniai. Vaiko
minimalios priežiūros neskirta. Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, nėra.
Vaiko gerovės komisijos Prevencinio darbo komandos veikla. Pagrindinės veiklos kryptys,
darbai, renginiai, rezultatai.
1. Pagrindinės veiklos kryptys.
 Smurto, patyčių prevencija, darbas su linkusiais praleisti pamokas, turinčiais elgesio
problemų mokiniais.
 Alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
2. Darbai, renginiai.
Teikė kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę
ir kitą pagalbą vaikui, siekiant teigiamų vaiko elgesio pokyčių; diegė žmogiškąsias vertybes, ugdė
asmenybės tapatumo, bendruomeniškumo jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą,
pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms; ieškojo ir tobulino vaiko vystymui(si) palankią ugdymosi
aplinką.
2014 m. gimnazijoje buvo vykdomos įvairios prevencinės programos: pradinėse klasėse „Zipio draugai“, „Antrasis žingsnis“, „Įveikiame kartu“, LIONS QUEST „Paauglystės įgūdžių
ugdymo programa”-5-6 klasaėse. Organizuotos prevencinės akcijos prieš smurtą, patyčias:
„Draugiška mokykla 2014“, „Tolerancijos dienos minėjimas“. Mokinių tarybos nariai paskatinti ir
dalyvavo „Vaikų linijos organizuotuose mokymuose jaunimui apie elektronines patyčias“. Po
mokymų jie 5-6 klasėse vedė klasės valandėles tema „Patyčios elektroninėje erdvėje“. Visa
gimnazijos bendruomenė prisijungė prie visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuoto
1-ojo Lietuvoje solidarumo bėgimo, kurio metu mokiniai, susivieniję sportinei veiklai, galėjo padėti
kitiems. II klasės mokiniai dalyvavo seminare „Ką ir kaip (ne)kalbėti apie priklausomybes?“
Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Paminėta Pasaulinė AIDS diena,
organizuotas protų mūšis „AIDS: geriau žinoti", vyko akcija „Tylos stebuklinga versmė“, skirta
Tarptautinei kovos su triukšmu dienai.
Atlikti tyrimai: „Penktokų adaptacija mokykloje“, „Dėl žalingų įpročių, patyčių ir fizinio smurto
paplitimo“, „Klasės mikroklimatas“, „Mokymosi stilių nustatymas“. Rūpinantis mokinių sveikata,
1-4 klasėse vykdyta kuprinių svėrimo akcija „Ar ne per sunki mokinio kuprinė?“. 8 ir I-II klasių
mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro vykdytame mokinių pasiekimų rodiklio
„Mokyklos klimatas ir savijauta mokykloje“ tyrime. Mūsų gimnazijos tyrimo rezultatai buvo
pristatyti ir aptarti profesiniame pasitarime.
Vykdytas individualus darbas su mokiniais ir teisėtais jų atstovais, sprendžiant iškilusias
psichologines, socialines problemas. Organizuotos valandėlės klasėse patyčių, priekabiavimo,
rūkymo, alkoholio vartojimo, saugaus elgesio internete temomis. Būsimųjų pirmaklasių tėvams
paruoštas ir pristatytas lankstinukas ,,Pirmoko adaptacija”. Visuotiniame tėvų susirinkime skaitytas
pranešimas „Dėl prevencinio darbo su mokiniais, jų saugumo“. Gimnazijos mokytojams Paramos
vaikams centro direktorė, psichoterapeutė Aušra Kurienė vedė seminarą „Vaiko poreikiai ir jo
psichinės gerovės užtikrinimas“. Seminare dalyvavo net 42 pedagogai.
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IV. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą nuo 2014-01-01 iki 2014-06-06, skaičius – 101, nuo
2014-09-01 iki 2014-12-31 - 75.
Pavėžėjimas
Mokinių, važinėjančių į mokyklą iš kitų savivaldybių, skaičius - 136.
Mokinių, pavežamų maršrutiniais autobusais, skaičius - 40.
Vieno mokinio, pavežamo maršrutiniu autobusu, kaina ~ 55,14 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos
dalijamos iš pavežamų mokinių skaičiaus: 11800,00 : 214 ~ 55,14 Lt).
V. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
2014 metais gimnazijoje veikė 39 neformaliojo vaikų švietimo būreliai, iš jų: 11 būrelių 1-4
klasėse ir 28 būreliai 5-8, I-IV klasėse . Neformaliojo ugdymo būrelius gimnazijoje lanko 433
mokiniai, iš jų : 281 mergaitė ir 152 berniukai.
Dauguma mokinių lankė ir lanko įvairias neformaliojo švietimo įstaigas mieste:
Alytaus muzikos mokyklą lanko 119 mokinių,
Alytaus dailės mokyklą lanko 20 mokinių,
VŠĮ Alytaus jaunimo centrą lanko 153 mokiniai,
Alytaus sporto ir rekreacijos centrą lanko 183 mokiniai,
Kitas neformaliojo vaikų švietimo įstaigas - 148 mokiniai.
Alytaus miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigas iš viso lanko 624 gimnazijos mokiniai, tai
sudaro 82,6 procento bendro gimnaziją lankančių mokinių skaičiaus.
Pagal BUP neformaliajam vaikų švietimui skirta :
1-4 klasėse – 16 valandų,
5-8 klasėse – 22 valandos,
I-II klasėse -10 valandų,
III- IV klasėse -18 valandų.
Panaudota:
1-4 klasėse – 16 valandų,
5 – klasėse - 22 valandos,
I-II klasėse – 10 valandų,
III –IV klasėse -18 valandų,
Neformaliojo vaikų švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą,
trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai, taip pat atsižvelgiant į
mokinių ir jų tėvų pageidavimus, poreikius, klasių komplektų skaičių, turimas mokinio krepšelio
lėšas.
Gimnazijoje veikia mokinių ir jaunimo organizacijos, kurios jungia 62 narius:
Šv. Benedikto ateitininkų kuopa, kurioje yra 19 narių.
Valančiukai - 13 narių.
Maironiečių draugija, kuri vienija 16 mokinių.
Jaunųjų šaulių organizacija, kurioje yra 14 narių.
Aktyvia ir kūrybinga veikla pasižymėjo Maironiečių draugija, vadovaujama lietuvių kalbos
mokytojos Germinos Jasinskaitės-Gurskienės. Jos nariai bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos
Maironiečių draugijos nariais, ypač su Butrimonių gimnazijos ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos
maironiečiais. Gimnazijos maironiečiai organizuoja renginius, dalyvauja vakaronėse, konkursuose,
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viktorinose, kurios vyksta mieste ir respublikoje. Spalio 22 d. surengė pažintinę pramoginę
popietę „Rudens etiudai su Maironiu“, pasikvietė svečių iš kitų mokyklų. 2014 m. gruodžio mėn.
gimnazijos maironiečiai surengė adventinę edukacinę popietę „Aukštybių žvaigždė“, į kurią buvo
pakviesti svečiai iš Dzūkijos pagrindinės mokyklos, gimnazijos direktoriaus padėjėjas sielovadai
kun. Miroslav Dovda, Alytaus miesto kraštotyros muziejaus etnografės, kurios pasidalino mintimis
apie Advento papročius, tradicijas, kartu su mokiniais atliko edukacinę programą, skaitė
pranešimus apie Maironio kūrybą.
Šv. Benedikto ateitininkų kuopai vadovauja Janina Aleknavičienė, rusų kalbos mokytoja
metodininkė. Ateitininkai ypač aktyvūs, organizuojant įvairias paramos vaikams akcijas. Lanko
Alytaus kūdikių namus, surengė vaikams kalėdinį labdaros vakarą „Uždek Kalėdų žvakutę“. Prieš
Vėlines tvarko apleistus, neprižiūrimus kapus. Rugsėjo 27-28 dienomis dalyvavo Dainavos krašto
ateitininkų savaitgalio renginiuose Nemunaityje.
Aktyvūs ir šaunūs lietuvių etnokultūros, papročių ir tradicijų puoselėtojai - liaudies šokių
kolektyvo „Lašas“ 2 šokėjų grupės. Jaunių ir jaunuolių liaudies šokių būreliams vadovauja šokio
mokytoja metodininkė Irutė Žiūkienė. Kolektyvo veikla žinoma ne tik gimnazijoje, mieste, bet ir
respublikoje bei už jos ribų. Jie yra dainų švenčių, festivalių dalyviai. Šokių kolektyvas 2014 m.
gegužės 7-14 dienomis atstovavo Lietuvai ir pristatė koncertinę programą Tarptautiniame folkloro
festivalyje Makedonijoje Ohrido mieste, Tarptautiniame folkloro festivalyje Prahoje, Čekijoje.
Gražūs gimnazijos jaunių choro, vadovaujamo muzikos mokytojos metodininkės Loretos
Mockuvienės, pasiekimai. Choristai - nuolatiniai gimnazijos renginių dainorėliai, laimėtojai chorų
konkursuose Alytuje, Lietuvos dainų švenčių dalyviai.
Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – ugdyti mokinių intelektinius gebėjimus, kūrybiškumą,
saviraišką. Visa tai ryškiai atsispindi tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio ,,Spindulys“
veikloje. Sambūryje dalyvauja 30 mokinių. Jie yra pagrindiniai renginių organizatoriai, dalyviai,
vykdytojai. Literatūrinė kompozicija pagal Kristijono Donelaičio ,,Metus“, sceninė inscenizacija
„Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti?“, skirta S. Nėries 110-osiosms ginmimo metinėms, pristatyta ne
tik gimnazijos bendruomenei, bet ir Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams,
vadovams, mokytojams, bibliotekininkams. Sambūriui jau daug metų vadovauja lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė.
Gimnazijoje įkurtas muziejus ir jaunųjų muziejininkų būrelis. Muziejaus tikslas –
skatinti mokinių domėjimąsi gimnazijos istorija, ugdyti praktinius gebėjimus kaupti, klasifikuoti,
apipavidalinti surinktą medžiagą, supažindinti svečius su gimnazijos istorija.
Muziejinių vertybių kaupimas, naujų muziejaus rinkinių formavimas, rūšiavimas,
parengimas ekspozicijai, ekspozicijų rengimas, renginių organizavimas, ekskursijos po muziejų ir
gimnaziją, eksponatų archyvavimas - mokinių praktinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas.
2014 m. pastebimi teigiami pokyčiai muziejininkų ir jaunųjų korespondentų būrelių, kuriems
vadovauja vyresnysis geografijos mokytojas Modestas Raudonis, veikloje. Būrelių nariai labai
aktyvūs: jie ne tik dirba muziejuje, bet ir stebi gimnazijos mokinių veiklą, fiksuoja įvykius, pateikia
informaciją internetinėje svetainėje, spaudoje, organizuoja ir veda ekskursijas gimnazijos svečiams.
Chemijos būrelio, kuriam vadovauja chemijos mokytoja metodininkė Erika Makauskienė,
veikla buvo skirta mokinių dalykinių žinių ir gebėjimų ugdymui, tobulėjimui, moksliniams
tyrinėjimams, naujų tyrimo metodų atradimui. Daug dėmesio skirta ekologinei veiklai, sveikai
gyvensenai. Dalyvauta konferencijose, akcijose, konkursuose, ekologiniuose renginiuose, kuriuose
mokiniai pristatė savo darbus, ataskaitas apie atliktą veiklą.
Mokiniai dalyvavo Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ konkurse ,,Dovanokime viltį gyventi“
Utenoje ir laimėjo III-ąją vietą (chemijos mokytoja metodininkė Virginija Kerevičienė).
Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo ugdymui gimnazijoje veikia keletas įvairių sporto
šakų būrelių: krepšinio, tinklinio, šachmatų, šaškių, gimnastikos. Būrelių nariai yra daugelio
varžybų nugalėtojai, prizininkai, aktyvūs Lietuvos mokinių olimpinio festivalio dalyviai. Vienas iš
laimėjimų, garsinančių gimnaziją, - estafetinis bėgimas ,,Mirono kelias“. Iškovota I-oji vieta,
diplomas, pereinamoji taurė.
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Mokinių pasiekimai 2014 metų konkursuose, olimpiadose, varžybose
Eil.
nr.

Mokinio vardas,
pavardė

Klasė

Konkurso, renginio , olimpiados
pavadinimas, laimėjimas

Mokinį rengusio
mokytojo vardas,
pavardė, dėstomas
dalykas
kvalifikacinė
kategorija

1.

Nojus Černiauskas

2b

Diana Buinickienė,
pradinių klasių
mokytoja
metodininkė

2.

20 mokinių komanda

3a,b
4a,b

Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos ir Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro
Gamtinio ir ekologinio ugdymo
skyriaus foto darbų konkursas
”Vanduo ir jo naudojimas -2014”,
I vieta, Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos diplomas, 2014 m.
gegužės mėn.
Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio varžybos “Drąsūs,
stiprūs, vikrūs” Alytaus miesto
varžybos, III vieta, 2014-03-06

3.

12 mokinių komanda

3a,b
4a,b

4.

Paulina Avižienytė

3b

5.

Augustė Anisimova

3b

6.

Dominykas
Kazočiūnas

4a

7.

Ervinas Vilkaitis
Raula Salalauskaitė

4a
4b

8.

Pradinių klasių
mokinių komanda

3a,b

Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio Alytaus miesto kvadrato
varžybos,
II vieta, 2014-11-06
Žurnalo „Naminukas“ Nr. 4
konkursas „Į kosmosą“,
konkurso nugalėtoja, 2014 m.

Vaida Neifaltė,
pradinių klasių
mokytoja
metodininkė

Vaida Neifaltė,
pradinių klasių
mokytoja
metodininkė
Regina Burneikienė,
pradinių klasių
mokytoja
metodininkė
Žurnalo „Naminukas“ Nr. 11
Regina Burneikienė,
konkursas „Sudoku“,
pradinių klasių
konkurso nugalėtoja, 2014 m.
mokytoja
metodininkė
Alytaus miesto 15-osios 4-5 klasių Ona Zuzavičienė,
mokinių respublikinės
vyresnioji pradinių
matematikos olimpiados 2-asis
klasių mokytoja
etapas, I vieta 4 klasių tarpe, III
vieta 5 klasių tarpe,
2014-03-05
Alytaus miesto bendrojo ugdymo Ona Zuzavičienė,
mokyklų mokinių konkursas
vyresnioji pradinių
„Raštingiausias ketvirtokas“, II
klasių mokytoja;
vieta,
Eglė Ivanauskienė,
2014-03-27
pradinių klasių
mokytoja
Alytaus miesto mokyklų pradinių Vaida Neifaltė,
klasių mokinių šventė-viktorina
pradinių klasių
„Atsargus, saugus, sveikas“.
mokytoja
Padėka, 2014 m. gruodis
metodininkė;
Diana Buinickienė,
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9.

Pradinių klasių
mokinių komanda

4a,b

Alytaus miesto mokyklų 4 klasių
mokinių tikybos žinių konkursas
„Dievas mus myli...“, I vieta,
Padėka ,
2014 m. balandis
Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada, II vieta,
2014-03-13
Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada, III
vieta,
2014-03-13
Lietuvių kalbos konkursas
„Olympis 2014“
(www.olympis.lt), II laipsnio
diplomas,
2014-03-24 – 2014-04-11
Mažoji rusų kalbos olimpiada,
antrasis etapas,
II vieta, 2014-04-29

10.

Mantas Valatka

5a

11.

Šarūnas Tamošaitis

5a

12.

Matas Naruševičius

5a

13.

Tomas Krupavičius

5b

14.

5b kl.

Lietuvos šalies mokinių kūrybinis
konkursas
,,Lietuvos vaikai kuria pasakas”,
Padėkos, Vilnius, 2014 m.

15.

Šarūnas Tamošaitis
Arijus Skaisgirys
Jovilė Šmatavičiūtė
Klėja Merčaitytė
Jarūnė Senkutė
Nojus Babrauskas
Ūla Pėstininkaitė
Mireida Jaruševičiūtė

5c

Alytaus miesto mokinių
kompiuterinio piešinio konkursas,
I vieta, 2014-11-24

16.

Dainora Šimkūnaitė

5c

Alytaus miesto mokinių
kompiuterinio piešinio konkursas,
III vieta,
2014-11-24

17.

Liepa Šimaitytė

6c

Lietuvos mokinių rusų kalbos
mažoji olimpiada, Alytaus
mokyklų tarpe II vieta ,
2014-04-29

18.

Joris Slavickas

6c

Alytaus miesto matematikos
kūrybinių darbų konkursas,
I vieta, 2014 -04 -30

pradinių klasių
mokytoja
metodininkė
Anelė Jackauskienė,
tikybos mokytoja
metodininkė
Angelė Jonienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
Angelė Jonienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
Germina Jasinskaitė
– Gurskienė, lietuvių
kalbos mokytoja

Janina
Aleknavičienė, rusų
kalbos mokytoja
metodininkė
Germina Jasinskaitė
–Gurskinė, lietuvių
kalbos mokytoja

Renata Janulienė,
informacinių
technologijų
mokytoja
metodininkė
Renata Janulienė,
informacinių
technologijų
mokytoja
metodininkė
Daiva Savilionienė,
rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
Jolanta Pacevičienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
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19.

20.

21.

Martyna Jezepčikaitė
6a
Kamilė Kalėdaitė
Samanta Karčiauskaitė
Ieva Korevaitė
Klėja Merčaitytė
Matas Naruševičius
Ugnė Vaickelionytė
Julija Jakučionytė
6a
Klėja Merčaitytė
Samanta Karčiauskaitė
Greta Mejerytė
Rokas Jakštas
6b
Gytis Kavaliauskas
Gustė Kavaliauskaitė

22.

6-ųjų klasių mokinių
matematikos
olimpiados komanda

6a,b,c

23.

Erika Kriščiūnaitė

7a

24.

Gabrielė Vaitkevičiūtė
Nojus Jurčiukonis

7b
7b

25.

Jonas Navalinskas

7a

26.

Paulina Smolskaitė

7a

27.

Lukšys Edvinas

7c

28.

Aurėja Sinkevičiūtė

8a

29.

Ignas Valavičius

8b

Pietų Lietuvos maironiečių
sambūris. Protmūšis, skirtas
draugijos veiklos 25-mečiui,
I vieta, 2014-10-09

Germina Jasinskaitė
–Gurskienė, lietuvių
kalbos mokytoja

Respublikinis mokinių skaitovų
konkursas Maironio lietuvių
literatūros muziejuje. Padėka,
2014-11-08
Alytaus miesto mokyklų mokinių
civilinės saugos žinių konkursas
„Aš saugus, kai žinau“, III vieta,
2014-11-24
Alytaus miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų
6-ųjų klasių mokinių matematikos
komandinė olimpiada, I vieta,
2014 m. gruodis
Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada, II vieta,
2014-03-13
Alytaus miesto mokyklų mokinių
informacinių technologijų
kūrybinių darbų konkursas, I
vieta,
2014-04-30

Germina JasinskaitėGurskienė,lietuvių
kalbos mokytoja
Lionė Vilkelienė,
žmogaus saugos
mokytoja
Angelė Jonienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
Laimutė Grigūnienė,
matematikos
vyresnioji mokytoja

Renata Janulienė,
informacinių
technologijų
mokytoja
metodininkė;
Dalia Miliauskienė,
dailės mokytoja
metodininkė
Alytaus miesto mokyklų mokinių Aivaras Janulis,
istorijos žinių konkursas, I vieta,
istorijos mokytojas
2014-05-05
metodininkas
Alytaus miesto mokyklų mokinių Aivaras Janulis,
istorijos žinių konkursas, II vieta, istorijos mokytojas
2014-05-05
metodininkas
Alytaus miesto mokinių
Renata Janulienė,
kompiuterinio piešinio konkursas, informacinių
II vieta, 2014-11-24
technologijų
mokytoja metod.
Lietuvos mokinių meninio
Roma
skaitymo konkusro 2-asis etapas, I Danisevičienė,
vieta, 2014- 01- 31
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
Lietuvos mokinių technologijų
Algirdas
olimpiada, 2-asis etapas, II vieta,
Grabliauskas,
2014-03-14
technologijų
mokytojas
metodininkas
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30.

Emilis Baliukonis

8

31.

Martynas Aliulis

8

32.

Mantas Leketa

8a

33.

Emilis Baliukonis
Lorena Masionytė

8b
8a

34.

8b
8a

35.

Emilis Baliukonis
Modestas
Dumbliauskas
Martynas Šaulys
Augustė Šuliauskaitė
Ignas Valavičius
Akvilė Jaruševičiūtė

36.

Erika Kriščiūnaitė

8a

37.

Austė Ivanauskaitė

Ib

38.

Austė Ivanauskaitė

Ib

39.

Liudvika
Trubnikovaitė

Ib

8b
8b
8b
8b

Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada, II vieta,
2014-03-13
Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų 5-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada, III vieta,
2014-03-13

Laimutė Grigūnienė,
matematikos
vyresnioji mokytoja

Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio teniso finalinės
varžybos Klaipėdoje. Diplomas, II
vieta,
2014-05-10
Alytaus miesto mokyklų mokinių
istorijos žinių konkursas, II vieta,
2014-05-05
Alytaus miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų 8
klasių mokinių matematikos
komandinis konkursas, II vieta,
2014 m.

Vyr. kūno kultūros
mokytojas Vygandas
Jezukevičius

Alytaus miesto mokyklų mokinių
kompiuterinio piešinio konkursas,
I vieta,
2014-11-24
Nacionalinio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo
konkursas. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
Diplomas,
2014 m. gruodis

Renata Janulienė,
informatikos
mokytoja
metodininkė
Roma Krančiukienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė;
Laimutė Grigūnienė,
vyr. matematikos
mokytoja;
Meilutė Rusinienė,
vyr. biologijos
mokytoja;
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė
Aušra
Zavistauskienė,
vyresnioji biologijos
mokytoja
Erika Makauskienė,
chemijos mokytoja
metodininkė
Renata Janulienė,
informacinių
technologijų
mokytoja
metodininkė;

47-oji Lietuvos mokinių
biologijos olimpiados 2-asis
etapas, II vieta,
2014-01-21
Lietuvos mokinių chemijos
olimpiados 2-asis,
III vieta, 2014-03-12
Alytaus miesto mokyklų mokinių
informacinių technologijų
kūrybinių darbų konkursas, III
vieta,
2014-04-30

Laimutė Grigūnienė,
matematikos
vyresnioji mokytoja

Nijolė Prieskienienė,
istorijos mokytoja
metodininkė
Laimutė Grigūnienė,
matematikos
vyresnioji mokytoja.
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Alytaus miesto mokyklų mokinių
istorijos žinių konkursas, II vieta,
2014-05-05
62-osios Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados 2-asis etapas, III
vieta, 2014 m.

Dalia Miliauskienė,
dailės mokytoja
metodininkė
Aivaras Janulis,
istorijos mokytojas
metodininkas
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė

Ia

62-oji Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados 2-asis etapas,
II vieta, 2014 m.

Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė

Rokas Štreimikis

Ia

44.

Martynas Aliulis

Ia

62-osios Lietuvos mokinių
matematikos olimpiados 2-asis
etapas, II vieta, 2014-02-07
Nacionalinio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo
konkursas. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
Diplomas,
2014 m. gruodis

45.

Karina Petraškaitė
Liudvika
Trubnikovaitė

Ib
Ib

Roma Krančiukienė,
vyr. matematikos
mokytoja
Roma Krančiukienė,
matematikos
mokytoja
metyodininkė;
Laimutė
Grigūnienė, vyr.
matematikos
mokytoja;
Meilutė Rusinienė,
vyr. biologijos
mokytoja;
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė
Roma Krančiukienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė

46.

Aistė Česnavičiūtė

IIb

47.

Elvija Navickaitė
Eimina Petrauskaitė
Vytenis Pilka
Greta Prakapaitė
Kornelija Grėbliūnaitė
Ineta Šilalytė
Artūras Putramentas
Modestas Stanevičius
Karolis Vaičaitis

II b

40.

Bružaitė Gabija

Ib

41.

Gabija Bružaitė

Ib

42.

Rokas Štreimikis

43.

48.

II a

Alytaus miesto bendrojo ugdymo
mokyklų I-IV klasių mokinių
matematikos kūrybinių darbų
konkursas, III vieta,
2014 m.
Lietuvos mokinių rusų kalbos
olimpiados 2-asis etapas,
III vieta, 2014 -04-29
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis”
konkursas ,,Dovanokime viltį
gyventi” Utenoje, III vieta, 201404-04

Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkurso 2-asis etapas,
II vieta,
2014-01-03

Daiva Savilionienė,
vyresnioji rusų
kalbos mokytoja
Virginija
Kerevičienė,
chemijos mokytoja
metodininkė

Rita Krasnauskienė,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
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49.

Aleksandra
Ivanauskaitė

IIc

Lietuvos mokinių technologijų
olimpiados 2-asis etapas,
I vieta, 2014-03-14

50.

Aleksandra
Ivanauskaitė

IIc

Lietuvos mokinių technologijų
olimpiada Kaune, II vieta,
Diplomas, 2014-05-25

51.

Arnas Tamulionis

IIc

Lietuvos mokyklų mokinių anglų
kalbos olimpiados ( I-II
gimnazijos klasių) 2-asis etapas,
II vieta , 2014- 04- 24

52.

Aistė Česnavičiūtė

IIc

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos
olimpiados 2-asis etapas, I vieta,
2014 m.

53.

Goda Degėsytė

IIb

54.

Tomas Smolskus
Gabija Bružaitė
Austė Ivanauskaitė

II b
IIb
IIb

62-osios Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados 2-asis etapas, II vieta,
2014 m.
III vieta, 2014 m.
Nacionalinio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo
konkursas. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
Diplomas,
2014 m. gruodis

55.

Gabija
Augustinavičiūtė

IIIa

56.

Justina Vaičiukynaitė

IIIa

57.

Matas Miliauskas

IVa

58.

Monika Martušytė

IV a

Lietuvos mokinių anglų kalbos
olimpiados III klasių mokiniams
2-asis etapas,
I vieta, 2014- 04- 24
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos
olimpiados 2-asis etapas, II vieta,
2014 m.
62-osios Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados 2-asis etapas, III vieta,
2014 m.
Lietuvos mokinių istorijos
olimpiados 2-asis etapas,
III vieta, 2014-02-19

Jolanta
Sakalauskienė,
technologijų
mokytoja
metodininkė
Jolanta
Sakalauskienė,
technologijų
mokytoja
metodininkė
Kristina
Jankauskaitė,
anglų kalbos
mokytoja
metodininkė
Irena Leščinskienė,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė
Roma Krančiukienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė;
Laimutė
Grigūnienė, vyr.
matematikos
mokytoja;
Meilutė Rusinienė,
vyr. biologijos
mokytoja;
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė
Violeta Šurskienė,
vyr. anglų kalbos
mokytoja
Rita Krasnauskienė,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
Virginija Džervienė,
fizikos mokytoja
metodininkė
Aivaras Janulis,
istorijos mokytojas
metodininkas
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59.

Lukas Stanionis

IV b

60.

Karolis Jasiūnas

IVc

61.

Indrė Baranauskaitė

IVa

62.

Žilvinas
Andriuškevičius

IVa

Lietuvos mokinių ekonomikos ir
verslo olimpiados 2-asis etapas, II
vieta, 2014-03-14
Lietuvos matematikų draugijos,
Lietuvos jaunųjų matematikų
mokyklos baigiamasis uždavinių
sprendimo konkursas Vilniuje.
Nugalėtojas, 2014-04-05
Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio teniso finalinės
varžybos Klaipėdoje. Diplomas, II
vieta, 2014-05-10
Alytaus miesto mokinių
kompiuterinio piešinio konkursas,
II vieta, 2014-11-24

Vita Pušinskaitė,
geografijos mokyt.
metodininkė
Jolanta Pacevičienė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
Vyr. kūno kultūros
mokytojas Vygandas
Jezukevičius
Arūnas
Vaitkevičius,
vyr. informacinių
technologijų
mokytojas

VI. 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. 2014
metais įvyko 7 posėdžiai, kuriuose svarstyta pedagogų kvalifikacija ir pedagogų atestacijos
(išskyrus psichologus) 2014-2016 m. programa, vadovėlių ir mokymo(si) priemonių užsakymas
2014-2015 m. m., pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2014-2015
m. m., gimnazijos 2013-2014 m.m. veiklos rezultatai, veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai 20142015 m. m., gimnazijos 2014 m. veiklos planas, Vaiko gerovės komisijos veikla, Vertybinio
ugdymo programos įgyvendinimas, Advento ir kalėdinių renginių organizavimas gimnazijoje,
veiklos finansavimo klausimas, atnaujintos Vidaus tvarkos taisyklės.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams
bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. (Taip pat rengiami mokytojų profesiniai pasitarimai).
Mokytojų tarybos posėdyje rugpjūčio mėn. svarstyti 2013-2014 m. m. mokinių pasiekimai, brandos
egzaminų rezultatai, 2014 metais vasario mėn. svarstyta I-ojo pusmečio mokinių mokymosi
pasiekimai, mokinių mokymas ir mokymasis bendradarbiaujant, mokytojų ir mokinių
bendradarbiavimo ir bendravimo kultūra, būsimųjų II-IV gimnazijos klasių mokinių apklausos dėl
dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų 2014-2015 m. m. rezultatai, 1-3, 5-8 ir III gimnazijos
klasių mokinių kėlimas į aukštesniąją klasę, pradinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimų išdavimas II gimnazijos klasių mokiniams, vidurinio ugdymo programų
baigimas, Mokytojų tarybos posėdžių 2013-2014 m. m. nutarimų vykdymas, ugdymo planas 20142015 m. m., gimnazijos veiklos programos įgyvendinimas ir gairės 2014-2015 m. m., gimnazijos
veiklos veiksmų planas 2014-2015 m. m., aptarta, kaip vykdomas Gimnazijos veiklos tobulinimo
planas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2012 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-205, mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija, spec. poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) poreikių
tenkinimas ir pasiekimai. Išrinktas atstovas į Alytaus miesto švietimo tarybą.
Mokytojų profesiniame pasitarime svarstyta vykdomų respublikinių ir tarptautinių tęstinių
projektų eiga ir rezultatai, dar nauji projektai su Baltarusijos Respublikos Gardino srities
Smurgainių gimnazija, Pelesos (Baltarusijos Respublika) vidurine mokykla lietuvių mokomąja
kalba, svarstytas mokytojų apdovanojimas Tarptautinės mokytojų dienos proga, gimnazijos
klimato ir savijautos joje tyrimo rezultatai, nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai,
mokinių ir mokytojų vasaros poilsio organizavimas, mokytojų komandų darbo ir veiklos rezultatai.

17
Metodinė taryba organizuoja gimnazijos metodinę veiklą pagal direktoriaus patvirtintus
metodinės tarybos nuostatus. Metodinė taryba 2014 metais vertino metodinės tarybos ir metodinių
grupių praktinės veiklos rezultatus ir numatė veiklos gaires, prioritetus, tikslus ir uždavinius 20142015 m. m., metodinės veiklos ir kvalifikacijos (DKKT) tobulinimo planą 2014-2015 m. m.,
diagnostinių ir pasiekimų patikrinimo testų rengimą, gimnazijos veiklos rezultatus po 2012 m.
išorinio vertinimo, vykdant veiklos tobulinimo veiksmų planą, patvirtintą direktoriaus 2012-12-31
įsakymu Nr. V-205, individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčio fiksavimo bei pasiekimų
vertinimą pamokose, iškėlė privalumus ir trūkumus, seminaro šia tema poreikį ir organizavimo
galimybes, jį organizavo, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą 2014-2015 m. m., Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Lietuvos
higienos norma HN 21;2011“ vykdymą, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
ugdymo planus, svarstė mokytojų kandidatūras apdovanojimui Tarptautinės mokytojų dienos
proga.
Mokinių taryba- aukščiausia mokinių savivaldos institucija, telkianti mikinius svarbiausiems
gimnazijos tikslams ir uždaviniams spręsti. Taryba svarsto ugdymo planų, programų projektus,
teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.
Mokinių tarybos iniciatyva priimti sprendimai dėl mokyklinių uniformų dėvėjimo ir mokinių
vėlavimo į pamokas prevencijos. Mokinių tarybos nariai stebi ir kontroliuoja uniformų dėvėjimą,
organizuoja ir kontroliuoja mokinių budėjimą gimnazijoje. Kaupia informaciją ir ją analizuoja,
apibendrina mokinių tarybos posėdžiuose, apie rezultatus informuoja gimnazijos socialinę
pedagogę, kuri, esant reikalui, informaciją perduoda mokinių tėvams. Mokinių taryba organizuoja
pramoginius, kultūrinius, tradicinius renginius gimnazijoje, juose dalyvauja (akcija „Konstitucija
gyvai“, Tarptautinė tolerancijos diena ir kt.). Mokinių tarybai vadovauja technologijų mokytoja
metodininkė Jolanta Sakalauskienė.
Gimnazijoje mokiniams, mokytojams ir tėvams organizuojama daug ir įvairių renginių,
susitikimų. Sausio 9 d. gimnazijosje vyko susitikimas su Seimo nariu, Liberalų sąjungos pirmininko
pavaduotoju Gintaru Steponavičiumi, muzikos grupės „Sindikatas“ lyderiu Gabrieliumi Liaudansku
–Svaru. Sausio 20 d. su mokiniais ir mokytojais susitiko asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė
Šakūnienė. Kovo 28 d. rekolekcijas pradinių klasių mokiniams vedė ir su mokiniais bendravo Šv.
Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Lina Cordova ir Rosarija Gonzales iš Miroslavo Švč.
Trejybės parapijos. Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kovo 10 d. šventinėje
programoje „Neregėtas Vilkončius“ dalyvavo kompozitorius Laimis Vilkončius, valstybinis choras
„Vilnius“. Kovo 13 d. su gimnazistais įspūdžiais ir patirtimi dalijosi misijos „Sibiras 2013“ dalyvis
Tomas Šyvokas. Balandžio 22 d. susitikime su poetu Rimvydu Stankevičiumi buvo pristatytos
Rašytojų sąjungos leidyklos naujos knygos. Rugsėjo 16 d. pradinukai susitiko su leidyklos „Nieko
rimto“darbuotojais, dalyvavo knygų mugėje, įsigijo naujų knygelių. Spalio 23 d. gimnazijoje
koncertavo muzikos ansamblis „Ainiai“, lapkričio 6 d. savo programą pristatė magijos teatro „Di
Arachy“ artistai Diana ir Arvydas, o lapkričio 18 d. Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninis
orkestras „Svajonė“. Gimnazijos literatūros mėgėjai, mokytojai ir mokiniai lapkričio 7 d. bendravo
su žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėju, filosofu Andriumi Koinicku ir kitais jaunaisiais rašytojais.
Metodinėje konferencijoje „Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti?“, skirtoje S. Nėries 110-osioms
gimimo metinėms, lapkričio 26 d. savo požiūriu į poetės asmenybę, jos kūrybą dalijosi
literatūrologė Viktorija Daujotytė, literatūros kritikas Valentinas Sventickas. „Protų mūšyje“,
skirtame savanorystei, gruodžio 3 d. dalyvavo Savanorių ambasadorių tinklo Lietuvoje Alytaus
miesto ambasadorė Paulina Alekšiūnaitė. Baigiant 2014–uosius ir pasitinkant 2015–uosius metus,
gruodžio 18 d. gimnazijos dirbančiųjų bendruomenei koncertavo operos solistas Mindaugas
Jankauskas, fleitininkas Giedrius Gelgotas, vargonininkė Dalia Jatautaitė ir aktorė Lilija
Ivaškevičiūtė.
Gimnazijoje svečiavosi svečių delegacijos iš Švedijos, Vokietijos, Baltarusijos (pagal
vykdomų tarptautinių projektų programas).
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VII. GIMNAZIJOJE VEIKIANČIŲ KOMANDŲ VEIKLA
Sėkmingai įgyvendinamos profesinio švietimo, religinio ugdymo komandų programos.
Gimnazija dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos
renginius.
Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklas gimnazijoje planuoja ir
koordinuoja Profesinio švietimo komanda, kurią sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina
Janulytė, psichologė Asta Draugelienė, profesijos patarėja Marytė Kondratavičiūtė, socialinė
pedagogė Asta Sakalauskienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Janina Aleknavičienė,
informacinių technologijų specialistas. 2014 metais komanda vykdė informacines ir konsultacines,
tiriamąsias ir analitines bei akademines profesinio orientavimo veiklas, bendradarbiavo su
socialiniais partneriais (Alytaus darbo birža, Alytaus J. Kunčino viešąja biblioteka, UAB „Dzūkijos
vandenys“, Alytaus profesinio rengimo centru, aukštosiomis mokyklomis - Vilniaus Gedimino
technikos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Alytaus
kolegija) bei profesinio veiklinimo organizatorėmis. Koordinavo Ugdymo karjerai programos,
orientuotos į mokinių profesinį veiklinimą ir integruojamos į Vidurinio ugdymo programos
mokomųjų dalykų ugdymo turinį, įgyvendinimą.
Nuoseklus ir sistemingas Profesinio švietimo komandos darbas gimnazijoje sudarė sąlygas
mokiniams kelti karjeros tikslus, susipažinti su naujovėmis, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
kintančiomis darbo rinkos tendencijomis. 2014 m. Profesinio švietimo komanda rinko ir sistemino
informaciją, reikalingą renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį, organizavo profesinį
veiklinimą, teikė pagalbą mokiniams planuojant karjerą, sprendžiant karjeros trikdžių problemas. Į
ugdymo karjerai organizavimą įtraukė tėvus (globėjus, rūpintojus) kaip asmenis, galinčius
pasidalinti savo darbine patirtimi, supažindinti mokinius su savo profesijomis. atliko 2014 m. laidos
abiturientų tolimesnio mokymosi ir veiklos analizę, duomenis aptarė gimnazijos mokytojų tarybos
posėdyje, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.
Gimnazija, tęsdama tradicijas, 2014 m. ugdymą karjerai organizavo ugdymo proceso
dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai (ugdymo karjerai diena), integravo į
atskirų dalykų ugdymo turinį, klasių valandėles, neformalųjį vaikų švietimą, didelį dėmesį skyrė
profesiniam veiklinimui ir praktinei mokinių veiklai. 2014 metais gimnazija organizavo apie 30
renginių, skirtų mokinių susitikimams ir diskusijoms su įvairių profesijų žmonėmis, aukštųjų
mokyklų atstovais, įstaigų, teikiančių profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo
paslaugas, darbuotojais, buvusiais gimnazijos mokiniais. Mokinių tarybos nariai tikslingai
savanoriavo VšĮ ,,Tėviškės namai“ savanorių centre, 29 mokiniai atliko savanorišką veiklą Alytaus
kūdikių namuose, Carite. Įvairių klasių mokiniai savanoriauja organizuojant renginius ir šventes
mieste ir šv. Kazimiero parapijoje.
Akivaizdus ir reikšmingas gimnazijos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Apie
galimybes studijuoti gimtajame mieste III-IV klasių mokiniai kalbėjosi su Alytaus kolegijos
studentais ir dėstytojais. 2014 metais vyresniųjų klasių mokiniai vyko į M. Romerio universitetą ir
dalyvavo renginyje ,,Išbandyk profesiją 2014“. Spalio mėnesį gimnazijoje vyko KTU organizuotas
,,Jaunojo tyrėjo“ projektas, kurio metu mobiliojoje labaratorijoje ,,MoMolab“ mokiniai išbandė
tyrėjo darbą. Abiturientai vyko į ,,Kalba.lt“ organizuotą tarptautinę parodą-praktinį seminarą
,,Išsilavinimas ir karjera 2014“ Kaune, gimnazijoje susitiko su ,,Kalba.lt“ studijų užsienyje
vadybininku N. Leškiu.
Karjeros ugdymo dieną, 2014-10-14, 5-8 ir I klasių mokiniai lankėsi įvairiose Alytaus miesto
ir rajono įstaigose ir įmonėse, savo tėvų darbovietėse, pvz. UAB ,,Strong glass“, UAB Coca-Cola
HBC Lietuva, baldų gamykloje UAB Meganova. II klasių mokiniai lankėsi Alytaus kolegijoje,
abiturientai vyko į VDU ir LSMU. III klasių gimnazistai Vilniaus universitete susipažino su
universiteto istorija, siūlomomis studijų programomis, stojimo sąlygomis. Karjerai ugdymo dienos
veiklos planas buvo parengtas, atsižvelgiant į profesinio švietimo komandos rekomendacijas bei
mokinių poreikius ir amžių. Jai įgyvendinti buvo skirta 850 Lt iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų
mokinio profesiniam orientavimui ir pažintinei veiklai.
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2014 metais Profesinio švietimo komandos nariai sistemingai organizavo mokiniams
individualius ir grupinius užsiėmimus tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais:
konsultacijas, paskaitas, klasės valandėles, diskusijas, žaidimus, padėjo spręsti karjeros planavimo
trikdžių problemas. Svarbią konsultavimo proceso dalį sudarė vertinimas, padedantis mokiniams
pažinti individualias savybes, jas įsivertinti, atsižvelgiant į karjeros galimybes ir reikalavimus.
Profesijos patarėja Marytė Kondratavičiūtė vyresniųjų klasių mokiniams teikė individualias ir
grupines konsultacijas dėl stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygų, minimalaus konkursinio balo į
universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas, studijų programų populiarumo ir
paklausos darbo rinkoje bei kitais su karjeros planavimu susijusiais klausimais. Organizavo
pagrindinių kriterijų įtakos geriausiųjų eilei į universitetines ir kolegines studijas sudaryti pagal
studijų grupes aptarimą. Gimnazijos psichologė Asta Draugelienė individualiai konsultavo
mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo karjerai klausimais, vedė klasės valandėles:
,,Savęs vertinimas ir karjera“, ,,Savęs pažinimas ir karjera“, ,,Karjeros planavimo žingsniai“,
,,Mano karjeros planas“. Psichologė abiturientams organizavo ir vede užsiėmimus ,,Sumažinkime
egzaminų baimę“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė klasių valandėlėse ir
individualiai konsultavo II klasių mokinius dėl individualaus ugdymo plano sudarymo, tikslingo
mokomųjų dalykų programų ir jų kursų pasirinkimo. Visiems II klasių mokiniams suteikta tinkama
individuali ir grupinė pagalba, rengiant individualius ugdymo(si) planus pagal Vidurinio ugdymo
programą 2014-2016 m. m. Sausio mėn. atlikta II klasių mokinių apklausa ,,Dėl karjeros
planavimo“. Apklausos rezultatai aptarti Profesinio švietimo komandos pasitarime, klasių
valandėlėse, tradiciniame bendrame II klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokytojų
susirinkime karjeros ugdymo klausimais.
2014 metais gimnazijos biblioteka papildyta naujais leidiniais, kuriuose nuosekliai aprašomas
karjeros planavimas, atnaujinta informacinė medžiaga apie aukštųjų mokyklų, kolegijų ir profesinių
mokyklų studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas.
2014 -2015 mokslo metais buvo aktyvi Religinio ugdymo komandos, kuriai vadovauja
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Langienė, veikla. Jos tikslas - ugdyti(s) krikščioniškąsias
ir universaliąsias vertybes, vadovaujantis savanoriškumo principu.
Vyko tokie renginiai:
 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Šv. Mišios,
2014-01-13;
 asociacijois „Gyvastis“ renginys, skirtas organų donorystei Alytaus miesto gimnazistams.
Lektorė – asociacijos prezidentė Ugnė Šakūnienė, 2014-01-20;
 klasių rytinės šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje (pagal grafiką);
 klasių sekmadieninės šv. Mišios Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje (pagal grafiką);
 Šv. Mišios Pelenų dienai Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 2014-02-04;
 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui, 03-01;
 Užgavėnių šventė. Konkursas „Blynų blynas“, 03-04;
 Šv. Mišios Pelenų dienai, 03-05;
 Kryžiaus kelio apmąstymai Viešpaties Gailestingumo koplyčioje 2014 m. penktadieniais
Gavėnios laikotarpiu;
 Šv. Benedikto vardo ir Amatų diena, 2014-03-19;
 Gavėnios rekolekcijos 5-8, I-IV klasių mokiniams, mokytojams ir visiems gimnazijos
dirbantiesiems, 2014-03-20;
 Gavėnios rekolekcijos 1-4 klasių mokiniams. Jas vedė Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos
seserys Lina Cordova ir Rosarija Gonzales iš Miroslavo Švč. Trejybės parapijos, 2014-03-28;
 Verbų procesija iš gimnazijos į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, 2014 -04 -13 ;
 Atvelykio šventė gimnazijos Viešpaties Gailestingumo koplyčioje, 2014 -04 -27;
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mokinių dalyvavimas Vilkaviškio vyskupijos Alytaus, Lazdijų ir Prienų dekanatų Jaunimo
dienoje Veisiejuose, 2014-06-28;
 Sutvirtinimo sakramento šventė, 2014 -05-03;
 ketvirtaklasių Pirmosios Komunijos šventė, 2014 -05 -25;
 Padėkos šv. Mišios mokiniams mokslo metų pabaigoje: 1-5 kl. 2014-05-14, IV kl. 2014-0528; 5-8, I-III kl. 2014-06-03;
 koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai ir Šeimos metams, pradinių klasių mokinių
tėvams, seneliams, 2014-05-29;
 Gimnazijos bendruomenės Padėkos Šv. Mišios pranciškonų vienuolyne (Kryžių kalnas),
2014-06-19 ir Taline (Estija);
 gimnazistų dalyvavimas Alytaus, Lazdijų ir Prienų dekanatų Jaunimo dienose 2014
Veisiejuose, 2014-06-28;
 gimnazijos mokinių šeimų piligriminė kelionė į Italiją, nuo 2014-07-22;
 gimnazijos mokytojų ir mokinių religinio aktyvo maldinga kelionė į Pivašiūnus, Šv. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų (Žolinę) atlaidus, 2014-08-15;
 šv. Mišios mokslo metų pradžiai mokytojams, tėvams, 1-5 klasių mokiniams, 2014-08-31,
6-8 ir I –IV gimnazijos klasių mokiniams, 2014- 09-01 Šv. Kazimiero bažnyčioje;
 mokinių ir mokytojų piligriminė kelionė į Mergelės Marijos apsireiškimo atlaidus Šiluvoje,
2014-09-13;
 dvasinė popietė „Gendre ideologija ir jos pavojai“ gimnazijos mokiniams ir dirbantiesiems,
2014-09-20;
 ateitininkų Šv. Benedikto kuopos dalyvavimas Dainavos krašto ateitininkų savaitgalio
renginiuose Nemunaityje, 2014-09-27-28;
 Rarotų šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje 2014-12-01 -12-19;
 Kūčių vakarienė gimnazijos dirbantiesiems 2014-12-18. Kalėdinė šventinė programa,
dalyvaujant operos solistui Mindaugui Jankauskui, fleitininkui Giedriui Gelgotui,
vargonininkei Daliia Jatautaitei ir aktorė Lilijai Ivaškevičiūtei.
 Kūčių vakarienės klasėse, 2014-12-10-19;
 Kalėdinis sveikinimas gimnazijos mokiniams, 2014-12-19.
Mokiniai dalyvavo konkursuose,olimpiadose, projektuose, akcijose:
ketvirtaklasių dalyvavimas tikybos žinių olimpiadoje „Dievas mus myli“ (I-oji vieta tarp
Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų);
 mokinių dalyvavimas projekto „ Tvirta šeima – stipri tauta“ I-ajame ir II-ajame etape „Karas
ir taika prasideda šeimoje“ (pagal motiną Teresę), 2014-09 -2014-06;
 projekto „ Tvirta šeima – stipri tauta“ pradinių klasių mokinių piešinių konkursas-paroda
„Mano šeima“, 2014-05 - 2014-06;
 dalyvavimas respublikiniame rašinio konkurse „Meilės formulė“, 2013-2014 m.m;
 gimnazistų dalyvavimas konkurse „Dovanokime viltį gyventi“, skirtame donorystei, 2014-0404;
 edukacijos akademijos konkursas „Pažink Italiją“, 2014-04-09-10;
 gimnazijos mokytojų ir mokinių delegacijos išvyka į Aurich Ulricianum gimnaziją
(Vokietija), vykdant tarptautinį projektą „Kalba ir istorija“, 2014-09-29 -10-03;
 renginiai, skirti Tarptautinei šeimos dienai paminėti, 2014-05 - 2014-06;
 Vėlinėms artėjant: renginiai klasėse, apleistų kapų tvarkymo savaitė Daugų g. esančiose
kapinėse, mirusiųjų mokytojų kapų, esančių prie Angelų Sargų bažnyčios, gimnazijos
iniciatoriaus ir įkūrėjo kun. Juozo Gražulio kapo tvarkymas;
 labdaros akcija „ Ištiesk pagalbos ranką“, „Maltiečių sriuba“ Advento laikotarpiu;
 labdaros akcija „Gerumas mus vienija“ Gavėnios laikotarpiu;
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akcija „Laiškas sergančiam draugui“, „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“ Advento
laikotarpiu.

Gimnazijos mokiniai buvo aktyvūs Advento labdaros akcijose. Surinktas aukas jie skyrė
Rumbonių senelių namams (210 Lt), Alytaus kūdikių namams (140 Lt), „Maltiečių sriubai“ (140
Lt), savo klasių sergantiems draugams (pradinių klasių mokiniai 2a klasės mokinei, sergančiai
Robertai,350 Lt) ir kt. Ateitininkai organizavo akciją „Pirk ir dovanok“. Už lėšas, gautas
parduodant savo rankomis pagamintus saldumynus, Alytaus kūdikių namų vaikams surengė
kalėdinę popietę, apdovanojo juos maloniomis dovanomis.
Gimnazijos vadovai, mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, kurias organizavo
NKMA ir Lietuvos švietimo centrai :













Ugdymo kokybės tobulinimas, naudojantis standartizuotų testų rezultatais. Mokinių
savijauta ir pasiekimai (16 val.), 2014-01-02-04;
Dogminės teologijos seminaras „Kuo jūs mane laikote?“ (6 val.), 2014-01-02;
Ikona – matomas Kristus ir šventųjų buvimas su mumis (6 val.), 2014-02-11;
Tėvystės įgūdžių ugdymas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje
„Gyvai“ (6 val.), 2014-02-27;
Tvirta šeima – stipri tauta (6 val.), 2014-03-12;
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Katalikiška mokykla šiandieninių ugdymo(si)
pokyčių kontekste: geroji patirtis ir iššūkiai“ (8 val.), 2014-02-28;
Katalikiškas ugdymas –žmogiškojo gyvenimo kilmės bei tikslo formavimas (8 val.), 201404-25;
„Krikščioniškosios šeimos“ modulio pristatymo seminaras (6 val.), 2014-09-04;
Prevencinė Šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo programa (6 val.), 2014-09-18;
Naujos evangelizacijos formos moderniame pasaulyje (6 val.), 2014-11-21;
Animacija tikybos pamokose (6 val.), 2014-12-04;
„Pasitikti eikime basi...“ Pamokos organizavimo ypatumai Advento laikotarpiu (12 val.),
2014-12-05.

Gimnazijos vadovai, mokytojai organizavo ir vedė seminarus, skaitė pranešimus:
 dogminės teologijos seminaras „Kuo jūs mane laikote?“ (6 val.), 2014-01-02;
 seminaras „Ikona – matomas Kristus ir šventųjų buvimas su mumis“ (6 val.), 2014-02-11;
 konferencija-seminaras „Tvirta šeima – stipri tauta“ (6 val.), 2014-03-14.
Mintimis apie šeimą dalinosi Lietuvos Respublikos Seimo narys Paulius Saudargas, Vilniaus
universiteto dėstytojas dr. Laurynas Kasčiūnas, VšĮ Kretingos pranciškonų gimnazijos kapelionas
br. Paulius Vaineikis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja doc. dr. Nijolė Liobikienė.
VIII. BENDRADARBIAVIMAS, PARTNERYSTĖ
1.Tarptautinis projektas „Mūsų draugai Švedijoje“(tęstinis nuo 2002m.)
Projekto tikslai:
Plėtoti jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą.
Dalintis patirtimi apie mokinių karjeros planavimą kitose šalyse.
Tobulinti mokinių anglų kalbos įgūdžius.
Skatinti mokinių iniciatyvumą ir kūrybiškumą.
Supažindinti mokinius su Švedija, jos kultūra, pristatyti savo šalį, miestą.
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Ugdyti toleranciją ir pagarbą skirtingoms religijoms.
Veiklos programa.
Tarptautinė mainų programa.
Susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojais, miesto meru, Švietimo
skyriaus vedėju.
Švedijos šalies pristatymas lietuvių mokiniams, Alytaus miesto pristatymas švedams.
Pažintinės edukacinės ekskursijos.
Susitikimai Baltijos šalių projekte(Vokietija, Latvija, Estija).
Integruotos pamokos švedų mokiniams.
Pokalbiai, diskusijos apie mokinių laisvalaikį, problemas, nusikalstamumo prevencijos klausimais.
Meninė, kultūrinė programa.
Dalyviai – 20 mokinių iš Lietuvos ir Švedijos, 2 vadovai, įvairių mokomųjų dalykų mokytojai.
2. Tarptautinis mainų projektas ,,Kalba ir istorija“.
Projekto vykdytojai ir partneriai : Alytaus šv. Benedikto gimnazija (Lietuva) ir Aurich Ulricianum
gimnazija (Vokietija).
Projekto tikslai:
Plačiau susipažinti su Vokietijos ir Lietuvos šalių istorija , tradicijomis, papročiais.
Ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus ir įgūdžius vokiečių kalba.
Susipažinti su Vokietijos švietimo sistema ir ugdomojo proceso organizavimu.
Supažindinti vokiečių mokinius su Lietuvos šalies kultūra, tradicijomis, papročiais (šalių kultūrų ir
tradicijų skirtumai ir panašumai).
Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, toleranciją ir pagarbą skirtingų tautų žmonėms.
Veiklos programa.
Tarptautiniai mokinių mainai, partnerių susitikimai.
Edukacinės ekskursijos, apžvalginės pažintinės kelionės, išvykos, muziejų lankymas.
Integruotos pamokos.
Diskusijos, pokalbiai.
Susitikimai su miesto meru, parapijos klebonu.
Kultūrinės meninės programos.
Dalyviai - 45 Lietuvos ir Vokietijos gimnazijų mokiniai, vadovai, projekto koordinatoriai,
mokytojai, mokinių tėvai.
3. Tarptautinis projektas ,, Partnerystės ugdymas bendradarbiaujant su Smurgainių
(Baltarusijos Respublika) gimnazija, su Makedonijos Ohrido miesto švietimo ir kultūros
institucijomis.
Projekto tikslai:
Ugdyti pilietiškumo ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius.
Sudaryti galimybes mokiniams giliau pažinti ne tik savo kraštą, bet ir kitas šalis, perimti gerąją
patirtį.
Įgyti asmeninės patirties, susijusios su mokymosi poreikiais, skatinti asmeninį tobulėjimą.
Ugdyti mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo įgūdžius.
Formuoti tautinę ir kultūrinę savimonę.
Veiklos programa.
Mainų programa . 2014m.spalio 9-11d. mokinių ir mokytojų viešnagė Smurgainių gimnazijoje
(Baltarusija).
Ekskursijos po Lietuvos ir Baltarusijos miestus, įžymių istorinių vietų lankyma.
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Edukacinės pamokos, ugdomojo proceso stebėjimas, dalijimasis gerąja patirtimi.
Vakaronės, lietuviško folkloro, tradicijų pristatymas baltarusiams; susipažinimas su Makedonijos
Ohrido miesto ir apylinkių vietovėmis, kultūros paveldu, tradicijomis ir jų puoselėjimu, ugdančiu
toleranciją ir pagarbą kitoms tautoms.
Dalyvavimas Tarptautiniame folkloro festivalyje Makedonijoje Ohrido mieste 2014 m. gegužės 714 d.
Dalyviai ir partneriai - Šv. Benedikto gimnazija, Smurgainių gimnazija (Baltarusijos Respublika),
Makedonijos Ohrido miesto bendruomenė, Tarptautinio folkloro festivalio organizatoriai ir
dalyviai, projekto vadovai, koordinatoriai, mokiniai.
4. Tarptautinis mainų projektas AIESEC „Beyond Limits“.
Vykdymo laikas – 2014 m.kovo 18 d.- balandžio 11 d. Pareiškėjas ir vykdytojas – AIESEC
Lietuva, Vilniaus filialas, Alytaus šv. Benedikto gimnazija ir Dzūkijos pagrindinė mokykla pagal
2014 m. vasario10 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. S2014210/1/SUT-271.
Projekto tikslai:
Supažindinti mokinius su Turkijos ir Egipto šalimis, jų švietimo sistemomis, ugdymo procesu,
kultūra, tradicijomis, papročiais.
Tobulinti mokinių anglų kalbos kalbinius įgūdžius.
Ugdyti komandinio darbo ir viešojo kalbėjimo gebėjimus.
Supažindinti su šalių kultūrų įvairove, panašumais ir skirtumais.
Veiklos programa.
Mainų stažuotėmis programa, kurią vykdė stažuotojai iš Turkijos ir Egipto.
Programa buvo vykdoma pagal iš anksto pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Edukacinių programų ir paskaitų ciklas 6-8, I-IV klasių mokiniams ir mokytojams.
Svečių dalyvavimas kartu su gimnazijos mokiniais popamokinėje veikloje ir Alytaus miesto
renginiuose.
Projekte dalyvavo 486 mokiniai, 2 vadovai, 15 mokytojų.
5. Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Pareiškėjas- Lietuvos plaukimo federacija. Partneris- Alytaus šv.Benedikto gimnazija.
Projekto tikslai:
Mokyti vaikus plaukti, ugdyti plaukimo įgūdžius.
Suteikti mokiniams saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinių ir praktinių įgūdžių.
Skatinti vaikų fizinį aktyvumą.
Veiklos programa.
Edukacinės plaukimo pamokos.
Pasiekimų ir pažangos vertinimas.
Praktiniai užsiėmimai plaukimo lygiui nustatyti.
Projekto dalyviai: Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, „Drevinuko“ darželio-mokyklos, Likiškėlių
pagrindinės mokyklos 3 klasių mokiniai -iš viso 64 mokiniai, 1 vadovas, 2 treneriai, 6 mokytojai.
IX. VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMAS
Kasmet su klasių vadovais gegužės mėn. aptariami mokinių vasaros poilsio organizavimo
klausimai, supažindinama, kur ir kokios mokinių ugdymo krypties stovyklos bus vasarą, kaip
orientuoti vaiką į jo polinkius ir poreikius atitinkančią stovyklą, kaip spręsti finansavimą (socialiai
remtini mokiniai nukreipiami ten, kur kelialapis 50 – 70 proc.). Su veiksiančiomis stovyklomis
tėvai supažindinami klasių tėvų susirinkimuose, informacija pateikiama skelbimų lentoje.
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2014 m. vasarą Nemunaičio stovykloje dalyvavo 105 gimnazijos mokiniai.
Buvo organizuota vasaros futbolo mokykla gimnazijoje, vykdyta akcija „Noriu – sportuoju“.
Liepos 22 d. surengta gimnazijos mokinių šeimų piligriminė kelionė į Italiją.
Gimnazijos bibliotekoje visą vasarą buvo organizuojami skaitymai, diskusijos, knygų aptarimai.

X. FINANSAI, VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos dalininkė (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės
taryba. 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 kapitalas 2014 metų pradžioje ir pabaigoje - 1143042 Lt,
Vilkaviškio vyskupijos kurijos - 13675 Lt, iš viso: 1156717 Lt. Per 2014 metus gauta iš Alytaus
miesto savivaldybės biudžeto - 984777 Lt, valstybės biudžeto -3083711 Lt, kitų šaltinių -14403 Lt,
veiklos (baseino nuomos paslauga, pailgintos darbo dienos grupės) pajamos – 26714 Lt, iš viso:
4109605 Lt.
Pagal išlaidų rūšis šios lėšos panaudotos taip:
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms - 3463451 Lt, komunalinėms ir ryšių
paslaugoms- 219628 Lt, kitoms prekėms - 74732 Lt, komandiruotėms - 1763 Lt, transportui -12444
Lt, kvalifikacijos kėlimui -10991 Lt, kitoms paslaugoms - 90008 Lt, nemokamam mokinių
maitinimui - 64778 Lt, kitoms išmokoms -11500 Lt, iš viso: 3949295 Lt.
2014 metais ilgalaikio turto įsigyta už 2849 Lt. Ilgalaikio turto perleista kitiems subjektams
nebuvo.
2014 metais gimnazijos sąnaudos 4039590 Lt, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms -3469840 Lt, valdymo sąnaudos -240822 Lt.
Direktoriaus Vytauto Bigailos, I-oji vad. kategorija, lietuvių kalbos mokytojo metodininko,
metų darbo užmokestis - 65861 Lt.
Lėšos, skirtos gimnazijai 2014 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių apskaičiavimo
metodiką tūkst. Lt.

Skirta lėšų
Panaudota
lėšų





Mokymo
priemonėms

Vadovėliams

Kvalifikacijos
kėlimui

20,0
20,0

21,8
21,8

12,4
12,4

Mokinių
pažintinei
veiklai
7,0
7,0

Profesijos
Iš viso
pasirinkimo
konsultavimui
2,0
63,2
2,0
63,2

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai - 984,8 tūkst. litų.
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos gimnazijai vieno mokinio išlaikymui - 3,9 tūkst. litų.
Iš viso skirta lėšų gimnazijai - 4068,5 tūkst. litų.
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INFORMACIJA
apie gautą 2014 metais papildomą (ne iš savivaldybės biudžeto ) finansavimą arba kitokią paramą iš
kitų šaltinių tūkst. litų
Finansinės arba
kitokios paramos
išraiška tūkst. litų
-

Kam ir kaip finansinė
arba kitokia parama
naudojama
-

Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“
Programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas
mokyklose“
2 proc. gyventojų pajamų mokestis
paramai

12,7

Pienas vaikams

10,0

Vaisiai vaikams

8,4

Švietimo ir mokslo ministerijos
finansuotos programos ir projektai
(nurodyti programą ir vykdyto projekto
pavadinimą) iš viso:
Valstybinių brandos egzaminų
vertinimas

-

Dovana abiturientams,
mokinių tarybos
renginių išlaidos,
knygos
-

7.
7.1.

Kiti finansavimo šaltiniai iš viso:
Rėmimo lėšos

1,4
1,4

8.

Viešųjų įstaigų nuosavos lėšos

26,7

Iš viso

59,2

Eil.Nr. Projekto, programos, konkurso arba
kitokios paramos (fondai, ministerijos,
ambasados ir t.t.) pavadinimas
1.
Europos Sąjungos paramos lėšos
2.
3.
4.
5.

6.

6.1.

Darbo užmokestis,
Sodros įmokos,
komandiruočių išlaidos
Projekto „Kalba ir
istorija“ išlaidos
(transporto, muziejų
lankymo ir kt. išlaidos)
Baseino remonto
paslaugos, vandens
kokybės priemonės ir
kt.
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XI. PASIEKIMAI
Apibendrinant gimnazijos 2014 m. veiklos rezultatus, galima pasakyti, kad svarbiausi
laimėjimai yra tokie:
1. Geras vadovavimo gimnazijai stilius.
2. Gimnazijos veiklos įvertinimo ir įsivertinimo rezultatai panaudojami veiklos planavimui ir
jos tobulinimui.
3. Tinkamai panaudojamos lėšos.
4. Nemažai mokinių – miesto, apskrities, šalies, tarptautinių festivalių, olimpiadų, konkursų,
varžybų, švenčių dalyviai, prizininkai, nugalėtojai.
5. Mokinių pasiekimai užtikrina tolimesnį jų mokymąsi.
6. Palaikoma partnerystė su kitomis švietimo institucijomis, plėtojami tarptautiniai projektai.
7. Tarptautinių projektų, mainų programų integracija į ugdymo procesą.
8. Sėkminga bendruomenės lyderių paieška.
9. Kryptingai ugdomos bendražmogiškosios ir katalikiškosios vertybės, puoselėjamos
tradicijos, telkiančios ir vienijančios bendruomenę.
10. Jauki ir svetinga gimnazijos aplinka.

Direktorius

Parengė
Teresė Langienė
2015-02-02

Vytautas Bigaila
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1 priedas

Valstybinius brandos egzaminus išlaikiusiųjų kandidatų dalis
(proc.) gimnazijoje, savivaldybėje, šalyje 2014 m.
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0

88,08

99,18
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Gimnazijoje

89,31

96,7

Savivaldybėje

96,5
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92,21

98,08
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2 priedas

Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų (balais)
vidurkiai 2013 m. ir 2014 m.
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63,42

64,14
51,1

39,49

55,12
53,94

61,81

57,57
36,28

2013 m.

43,53

2014 m.

67,67
56,4
48,88

59
51,17
42,18

