
ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 

2012 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA 
 

I. 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 forma – dieninė, mokymo 

namuose,  savarankiško mokymosi.  

                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. 

           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; 

           - sudaromos galimybės mokytis įvairių spec. ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams;  

           - bibliotekoje pakankamas grožinės literatūros ir spaudinių fondas; 

           - gerai veikia gimnazijos bendradarbiavimo ir visuomenės narių  informavimo sistema; 

           - gimnazija palaiko partneriškus ryšius su vietos bendruomenės savivalda, miesto bendrojo 

lavinimo mokyklomis, Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija, Lietuvos  ir kai kuriomis 

užsienio mokyklomis; 

         - sporto bazė tenkina sportinio ir sveikatingumo ugdymo(si)  reikalavimus. 

         - jauki, svetinga gimnazijos aplinka. 
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          Tačiau: 

        -  ne visos ugdymo patalpos pilnai  atitinka higienos normas ir reikalavimus; 

        - dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka; 

        - mokinių tarpe pasitaikančios patyčios; 

        - be priežasties praleidinėjamos pamokos. 

  Yra galimybės tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai:  

       - bendrųjų gebėjimų ir gyvenimo įgūdžių programas integruoti į   gimnazijos ugdymo planą; 

       - ugdymą organizuoti, remiantis sąveikos ir mokymosi paradigmomis; 

       - organizuoti  mokymą(si) bendradarbiaujant pamokoje; 

       - skirti dėmesį atskirų mokinių pažangai; 

       - kriterijais pagrįsti mokinių pasiekimų vertinimą pamokoje. 

      Taip pat yra galimybė:  

      - atnaujinti ir tobulinti edukacines aplinkas; 

      - kurti naujas tradicijas; 

      -  išnaudoti projektinės veiklos teikiamas galimybes. 

Bendruomenės ugdymui galimos grėsmės:  

      - tikėtinas socialiai apleistų  ir socialiai remtinų  mokinių skaičiaus augimas, sergamumo 

padidėjimas dėl  visuomenėje  didėjančios bedarbystės, skurdo;  

     - 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 pavaduotojos ugdymui, direktoriaus 

padėjėjas sielovadai  ir 1 pavaduotojas ūkiui. Veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Mokinių taryba bei Metodinė taryba. 

          2012 metais  buvo tokie gimnazijos 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. 

         Gimnazijoje 2012 metų pradžioje ir pabaigoje  dirbo 118 darbuotojų: 76 pedagogai (iš jų 11  

ši darbovietė nepagrindinė) ir 43 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Pedagogai yra aukštos 

kvalifikacijos: direktoriui suteikta 1 –oji vadybinė kategorija, 3 pavaduotojoms ugdymui - 2-oji 

vadybinė kategorija; 42 mokytojai metodininkai, 21 vyresnysis mokytojas, 2 mokytojai. 

Kvalifikacinės kategorijos suteiktos kitiems pedagogams: logopedei-spec. pedagogei – 

metodininkės, pailgintos darbo dienos grupės 1 auklėtojai – metodininkės, 1- vyresniosios 

mokytojos; socialinei pedagogei – vyresniosios socialinės pedagogės. Vadovai ir mokytojai kėlė 

pedagoginę kvalifikaciją ir tobulino savo  kompetencijas:  vidutiniškai kiekvienam  mokytojui tenka 

po 30,7 val., t.y. po 5,12 dienos per metus įvairiuose kursuose ir seminaruose, mokymuose, 

konferencijose.  
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          2012 m. sausio mėn. 1 d. duomenimis pedagogai ugdė  761 mokinį,  rugsėjo mėn. 1 d. 

duomenimis 770 mokinių.  Gimnazijoje 29 klasių komplektai. 1-4 klasių mokiniams yra  dvi 

pailgintos darbo dienos grupės, kuriose ugdomi 46 mokiniai. 

         Vidutiniškai vienoje klasėje mokosi 26,6 mokinio.  Gimnazijoje buvo  ugdomas 91 spec.  

ugdymo(si) poreikių turintis mokinys (iš jų 20 įtraukta į spec. poreikių mokinių sąrašą). Gimnazijos 

edukacinės aplinkos pritaikytos fizinę negalę turintiems vaikams: yra liftas, baseine-keltuvas.  

          Dalies gyventojų sunki socialinė padėtis. Didėja socialiai  problemiškų mokinių skaičius. 

Prastėja mokinių sveikatos rodikliai. Mokinių skaičiaus mažėjimo  tendencijos gimnazijoje nėra, 

tačiau mokinių skaičius per mokslo metus  neženkliai kinta, nes vis daugiau šeimų išvyksta gyventi 

į užsienį. Vidutiniškai vienoje klasėje mokosi 26,5 mokinio. Gimnaziją lanko   139   mokiniai, kurie 

gyvena Alytaus r. ir kitose savivaldybėse.  

           2012 metais gimnazija dirbo  pagal  gimnazijos ugdymo planą, suteikiantį  mokiniams  

galimybes ugdytis pagal jų  poreikius ir psichofizines galias. Gimnazijoje (2012 m. rugsėjo 1d. 

duomenimis) mokoma 5 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 – rusų, vokiečių, prancūzų,  III - IV  klasėse ir  

lotynų kalbą. I -II gimnazijos  klasės mokiniai gilina žinias mokydamiesi pagal 5, III gimnazijos   

klasių pagal 3,  IV gimnazijos  klasių mokiniai -  pagal 5  dalykų modulių programas.  III 

gimnazijos  klasių gimnazistai gali rinktis 5, IV  gimnazijos klasių - 6 pasirenkamuosius dalykus. 

Siekiant užtikrinti ugdymo(si) kokybę, jau nuo 5-osios klasės kai kuriems dalykams mokyti klasės 

dalijamos į grupes (informacinės technologijos, technologijos, užsienio k., sudaromos atskiros 

mergaičių ir berniukų grupės per kūno kultūros pamokas). 

Gimnazijos kabinetai (klasės), laboratorijos iš dalies aprūpintos šiuolaikinėmis ugdymo(si) 

priemonėmis. Tinkamai parengtos darbui aktų, choreografijos, sporto, stalo teniso salės, plaukimo 

baseinas, treniruoklių patalpa, šiuolaikiškai įrengta biblioteka, skaitykla, muziejus, odontologijos ir 

visuomenės sveikatos priežiūros, logopedo ir psichologo kabinetai.  

Gimnazijos biblioteka, skaitykla - tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir 

mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze.  Jos fonduose yra daugiau kaip 8820  

egz. leidinių, 24631 vadovėlis. 2012 m.  biblioteka  ypač praturtėjo. Įsigyta 1722 egz. vadovėlių už 

53219,53  Lt, 556 egz. grožinės literatūros už 9718,82 Lt, 542 egz.  mokymo priemonių už 

17755,53 litus.  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. 2012 m. buvo 678 skaitytojai, kurie perskaitė 19786 egz. knygų. Bibliotekos 

darbuotojos per metus atliko 312 informacinių užklausų. Surengta 19 parodų. 2012 m. biblioteką 

praturtino padovanotos kun. Artūro Kazlausko knygos. 

Gimnazijoje stiprios ryšių, informacinės ir komunikavimo sistemos. Ugdymo reikmėms 

naudojami 93 kompiuteriai, prie interneto prijungti 92 kompiuteriai. 37 kompiuteriai nešiojami, 

informacinių technologijų kabinetuose yra 27 kompiuteriai, mokomųjų dalykų kabinetuose 

(klasėse) – 35, skaitykloje ir bibliotekoje – 11. Administravimui skirta 14 kompiuterių. 

Kompiuterizuotos 35 mokytojų darbo vietos. Diegiamos modernios mokymo priemonės: mokomųjų 

dalykų kompiuterinės programos, vaizdo kameros, yra 3 interaktyvios lentos, 8 televizoriai, 4 

muzikos centrai, 9 grotuvai, 25 spausdintuvai. 

             Įgyvendintas projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. 

Visi pedagogai naudojasi IKT, baigę kompiuterinio raštingumo technologinės dalies kursus, 

atitinkančius reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, 45 edukacinės dalies, 

35 IKT taikymo mokomųjų dalykų mokinių ugdymo procese. IKT taikymas didina mokymosi 
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aplinkos prieinamumą įvairių ugdymo(si) poreikių vaikams, mokymosi motyvaciją, sukuriamos 

priemonės optimaliai jų pažangai, ugdomos bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos.   

 

              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,  3 pradinių ir 2 vyresniųjų klasių mokytojos.  

             2012 m. įvyko 11 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, svarstyti  6 mokiniai. Vaiko 

minimalios priežiūros neskirta. Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius - 2 mokiniai.  

 

            Aktyviai dirbo  Vaiko gerovės komisijos Prevencinio darbo komanda, kurios  nariai  

susitinka iškilus įvairioms problemoms. 

1. Pagrindinės prevencinės  veiklos kryptys: 

smurto, patyčių prevencija, darbas su linkusiais praleisti pamokas, turinčiais elgesio problemų 

mokiniais. Alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo  prevencija.  

2. Darbai, renginiai: 

Vykdoma LIONS QUEST  “Paauglystės įgūdžių ugdymo programa”, kurios tikslas: 

 formuoti pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir charakterio savybes, 

 ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, 

 skatinti tėvus rūpintis savo vaikų ugdymu, 

 formuoti teigiamos aplinkos bendruomenėje kūrimo įgūdžius, 

 formuoti konfliktų sprendimo įgūdžius, 

 vykdyti žalingų įpročių/priklausomybės ligų prevenciją, 

 vykdyti elgesio krizių prevenciją, 

 ugdyti socialinius ir emocinius mokinių gebėjimus, formuoti intelektą. 

      Rezultatai. Ugdytiniai geba sukurti klasės bendruomenę,dirbti joje, įgyja pasitikėjimo savimi, 

geba įverinti savo žinias ir įgūdžius. Mokiniai moka priimti sprendimus ir atsakingo vadovo 

vaidmenį situacijose, kurios sukelia stiprias emocijas. Mokiniai įgauna įgūdžių dirbti savanoriais. 

       Vykdyta  5-8, I-IV gimnazijos  klasių mokinių apklausa „Dėl žalingų įpročių paplitimo 

tyrimo“, „Penktokų adaptacija“, organizuota atvira pamoka „Nesityčiok, man skauda“, „Savaitė be 

patyčių“. Balandžio mėn. Ic klasių mokiniai dalyvavo švaros akcijoje „Darom 2012“. Gegužės 31 

d., minint   Pasaulinę dieną be tabako, aštuntose klasėse buvo vykdoma akcija „Gėlė vietoj 

cigaretės“. Dauguma gimnazijos mokinių aktyviai dalyvavo akcijoje „Gerumo paukštis“, skirtoje 

onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Gimnazijos socialinė pedagogė vedė seminarą 

„Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas sprendžiant mokinių elgesio problemas“. Rugsėjo mėnesį 

vyko „Amsio pamokėlė“- pirmokų susitikimas su policijos pareigūnais. Prisimintos saugaus eismo 

taisyklės, elgesys likus namie vienam. Vyko Tarptautinės tolerancijos dienos 2012 m. paminėjimas. 

Kiekvienos klasės vaikai gamino skėčius, ant kurių rašė savo nuomonę bei mintis apie toleranciją. 

Šiais skėčiais buvo išpuošta visa mokykla. Lapkričio 19 d. paminėta Tarptautinė nerūkymo diena, 

kurios metu buvo organizuota akcija “Keičiu obuolį į cigaretę”. Apie šią akciją išspausdintas 

straipsnis Alytaus "Miesto laikraštyje". 

           Vyko klasės valandėlės patyčių, priekabiavimo, rūkymo, alkoholio vartojimo  temomis. 

Mokiniai diskutavo, piešė, rašė rašinius, kūrė eilėraščius ir kt. Vykdytas individualus darbas su 

mokiniais ir teisėtais jų atstovais, sprendžiant iškilusias socialines problemas.  

           2012 metais socialinė pedagogė su mokiniais atliko 193 individualius pokalbius. Buvo 

bendradarbiaujama ir keičiamasi informacija su Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnais, Vaiko 
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teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine ir psichologine tarnyba, nuolatos bendraujama ir 

bendradarbiaujama su klasių vadovais, mokinių tėvais, dalykų mokytojais. 

          Rūpintasi socialine parama mokiniams, pavėžėjimu. Nuo 2012-01-01 iki  2012-06-08 

nemokamą maitinimą gavo  140 mokinių, nuo 2012-09-01 iki 2012-12-31 - 108 mokiniai. Mokinių, 

važinėjančių į mokyklą iš kitų savivaldybių, skaičius -  139, mokinių, pavežamų maršrutiniais  

autobusais, skaičius -  43 mokiniai. Bilieto vienam mokiniui,  pavežamam  maršrutiniu autobusu,  

kaina  -58 Lt 65 ct. 

             Mokiniams ir jų tėvams psichologinę pagalbą reguliariai teikė psichologė Asta Draugelienė.  

Pagalbos į ją  kreipėsi 54 klientai: 21 mokinys, 11 tėvų, 22 mokytojai. Įvyko 80 konsultacijų 

gimnazijos mokiniams   bei jų tėvams. Atlikti 5a, 5b, 6a, 8b klasių mikroklimato tyrimai. Skaityti 

pranešimai tėvų susirinkimuose: 5a klasėje  - „Tėvai - sėkmingo ugdymo partneriai", 5c klasėje – 

„5c klasės  mokinių adaptacija", būsimųjų pirmaklasių tėvų susirinkime –„Vaiko brandumas 

mokyklai“.  Pagal klasių vadovų bei mokinių poreikius organizuotos klasių valandėlės elgesio, 

bendravimo, patyčių, ugdymo karjerai temomis. Verslumo savaitės metu dalyvauta IIc ir IVb 

gimnazijos  klasių valandėlėse tema „Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio 

kontekste".  

 

Rezultatai. Pagerėjo kai kurių mokinių elgesys, lankomumas, o su jais susijęs ir pažangumas.  

 

 

 

Mokinių laidos 2012 m. 

 

 4 kl. 8 kl II kl. IV kl. 

Buvo mokinių 2011-2012 m. m. pabaigoje 51 75 72 68 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, 

brandos atestatą 

51 74 71 68 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų 

pažymėjimą 

- 1 1 - 

             

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  

 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius  ir dalis (70 – 

98,59 proc.).  

Mokinių, dalyvavusių  lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius ir 

dalis (70 – 98,59 proc.). 

Mokinių, dalyvavusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime skaičius ir 

dalis (70 – 98,59 proc.). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų metu teigiamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius ir dalis 

pagal mokomuosius dalykus (lietuvių k. 70 – 100 proc., matematikos 69 – 98,57 proc.). 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių skaičius ir  dalis lyginant su bendru II gimnazijos  

klasių mokinių skaičiumi (71 – 98,61 proc.). 

  

Brandos egzaminai 

 

Abiturientų skaičius 2011-2012 m. m. pradžioje - 68 mok. 

Abiturientų skaičius, gavusių  brandos atestatus- 68 mok. 

Valstybinius brandos egzaminus laikiusių ir išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.): 

lietuvių kalbos (gimtosios) – iš 63 mok. 60 mok. (95,23 proc.),  matematikos – iš 49 mok. 47 

mok. (95,92 proc.),  istorijos – iš 31 mok. 30 mok. (96,77 proc.), anglų kalbos – iš 45 mok. 45 

mok. (100 proc.), biologijos – iš 12 mok. 12 mok. (100 proc.), fizikos – iš 4 mok. 4 mok. (100 
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proc.), chemijos – iš 5 mok. 5 mok. (100 proc.), informacinių technologijų – iš 3 mok. 3 mok. 

(100 proc.), prancūzų kalbos – iš 1 mok. 1 mok. (100 proc.) ir geografijos – iš 12 mok. 12 mok. 

(100 proc.). 

Šiuos egzaminus nuo 50 iki 100 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):  

lietuvių k. – 44 mok. (69,84 proc.), matematika – 23 mok. (46,94 proc.), istorija – 15 mok. 

(48,39 proc.), anglų k. – 28 mok. (62,22 proc.), biologija – 11 (91,67 proc.), chemija – 3 (60 

proc.), informacinės technologijos – 1 (33,33 proc.) ir geografija -  6 (50 proc.). 

Šiuos egzaminus iki 49 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):  

lietuvių k. – 16 mok., (25,39 proc.), anglų k. – 17 mok., (37,78 proc.), matematika – 24 

mok., (48,98 proc.), istorija – 15 mok. (48,39 proc.), biologija – 1 mok. (8,33 proc.), chemija – 2 

mok. (40 proc.), fizika – 4 mok., (100 proc.), informacinės technologijos – 2 mok. (66,67 proc.), 

prancūzų kalba – 1 (100 proc.), geografija - 6 (50 proc.). 

Šių valstybinių brandos egzaminų neišlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):  

lietuvių k. - 3 mok. (4,76 proc.), matematika – 2 (4,08 proc.), istorija – 1 (3,23 proc.). 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis (proc.) - 100 proc. lyginant su bendru IV 

gimnazijos klasių mokinių skaičiumi.   

 

Tolesnė 2012 m. abiturientų veikla  

 

Abiturientų, baigusių mokyklą, skaičius – 68 mok. 

Abiturientų, įstojusių  į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, skaičius  ir dalis – 42 

mok. (61,76 proc.). 

Abiturientų, įstojusių  į Lietuvos aukštąsias neuniversitetines mokyklas (kolegijas), skaičius ir 

dalis – 14 mok. (20,59 proc.). 

Abiturientų, įstojusių  į profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, skaičius ir dalis –  2 

mok. (2,94 proc.). 

Abiturientų, įstojusių  į kitų šalių aukštąsias mokyklas, skaičius ir dalis – 9 mok. (13,24 

proc.). 

Abiturientų, įsidarbinusių Lietuvoje, skaičius ir dalis - 1 mok. (1,47 proc.). 

Abiturientų, įsidarbinusių  užsienyje, skaičius ir dalis -  0 mok.  

Abiturientų, nesimokančių ir nedirbančių, skaičius ir dalis-  0.  

 

10 abiturientų gavo brandos atestatus su pagyrimu: Greta Būtėnaitė,  Dovilė Gražulytė, 

Jovita Gražulytė, Viktorija Masiulionytė, Simona Janavičiūtė, Odeta Juodžiukynaitė, Agnė 

Smolskutė,  Karolina Stasiukynaitė, Aurėja Stirbytė, Airida Švedaitė.   

        Pagal  savaitinio žurnalo „Veidas“ rengiamą šalies gimnazijų ir bendrojo lavinimo mokyklų 

reitingą   galime pasidžiaugti 47-ąja vieta  iš 477 Lietuvos  mokyklų, o Alytaus mieste -2-ąja 

vieta. Džiaugiamės trimis „100“, ryškiais akademiniais rodikliais: Odetos Juodžiukynaitės – 

matematikos, Gretos Būtėnaitės ir Aurėjos Stirbytės –lietuvių kalbos. 

 

             

          Gimnazijoje veikia 12 neformaliojo ugdymo būrelių 1-4 klasių mokiniams, 25 neformaliojo 

ugdymo būreliai 5-8 ir I-IV  klasių mokiniams. 

  198 mokiniai  lanko neformaliojo ugdymo būrelius 1-4 klasėse, I-IV gimnazijos klasėse -  

346 mokiniai.  

Neformaliajam  ugdymui 2012 – 2013 m. m.  1-4 klasėse skirta 16 val.,  panaudota – 16 val.;  

5-8 klasėse skirta 18 val., panaudota – 18 val.; I-II gimnazijos  klasėse skirta 15 val., panaudota – 

15 val.; III-IV gimnazijos  klasėse skirta 18 val., panaudota – 16 val. 

        Mokiniai lanko įvairias miesto neformaliojo švietimo įstaigas:  

Muzikos mokykloje būrelius lanko 110 mokinių;  

Dailės mokykloje būrelius lanko  24 mokiniai;    

 134 mokiniai  lanko kitas neformaliojo švietimo įstaigas. 
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        Aktyviai ir efektyviai dirbo jaunių ir jaunučių šokių kolektyvai, choras, keramikos būrelis, 

tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris „Spindulys“, medžio darbų, dailės, jaunųjų matematikų 

būreliai. Šių būrelių veikla buvo aktyviai integruojama į projektinę veiklą.  

 

   Mokiniai dalyvauja  mokinių ir jaunimo organizacijų, veikiančių gimnazijoje,  veikloje: 

maironiečių draugijoje – 17 mokinių,  Šv. Benedikto ateitininkų kuopoje – 14 mokinių,   

valančiukų būrelyje– 25 mokiniai. 

 

Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose, olimpiadose,  yra daugelio  jų laimėtojai ir nugalėtojai : 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė, komanda 

Klasė Kokiame konkurse, olimpiadoje, 

varžybose dalyvavo  

Užimta vieta, 

apdovanojimas 

1.  Gabrielė Būtėnaitė 4b Raštingiausio Alytaus miesto  

ketvirtoko konkursas 

III vieta, Diplomas 

2.  Ema 

Grišmanauskaitė 

4a Raštingiausio Alytaus miesto  

ketvirtoko konkursas 

III vieta, Diplomas 

3.  Benediktas Ščiučka 4b Gudriausio Alytaus miesto  ketvirtoko 

konkursas 

Padėka 

4.  Emilija Vaitkutė 4b Rimi Hypermarket Kalėdinių piešinių 

paroda 

I vieta, Padėka 

5.  Martynas Valatka 4a Gudriausio Alytaus miesto  ketvirtoko 

konkursas 

Padėka 

6.  Miglė Venckūnaitė 4b Rimi Hypermarket Kalėdinių piešinių 

paroda 

I vieta, Padėka 

7.  Emilis Baliukonis 6b Lietuvos mokinių 61-osios 

matematikos olimpiados II-asis etapas 

I vieta 

8.  Modestas 

Dumbliauskas 

6a Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacijos 

Padėka 

9.  Gabija Bružaitė 7b Lietuvos mokinių 61-osios 

matematikos olimpiados II-asis etapas 

II vieta 

10.  
Ignas Kubilius 7b 

Alytaus miesto mokinių žinių ir 

gebėjimų konkursas „Šventasis 

Florijonas - gaisrų sergėtojas" 

I vieta 

11.  Rokas Štreimikis 7a Lietuvos mokinių 61-osios 

matematikos olimpiados II-asis etapas 

III vieta 

12.  Šachmatininkų 

komanda 

5-8, I-

IV 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

Alytaus miesto mokyklų šachmatų   

varžybos 

I vieta, Diplomas 

13.  Aistė Česnavičiūtė 8c Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacijos 

Padėka 

14.  

Aistė Česnavičiūtė  8c 

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

kompiuterinės kūrybos pateikčių 

kūrimo grupė  

I vieta 

15.  
Aistė Česnavičiūtė  8c 

Informacinių technologijų taikymo 

konkursas, Alytus  
I vieta 
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16.  
Simonas Gailius 8b 

Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiados antrasis etapas 
II vieta 

17.  Aleksandra 

Ivanauskaitė 

8c Respublikinis medalio projekto 

konkursas „Vandens metai – 2012“ 

Alytaus miesto 

savivaldybės UAB 

„Dzūkijos vandenys“ 

Padėka 

18.  
Mantas Šmatavičius 8 b 

Alytaus miesto mokinių žinių ir 

gebėjimų konkursas "Šventasis 

Florijonas - gaisrų sergėtojas" 

I vieta 

19.  Šv. Benedikto 

gimnazijos komanda 
5-8 Ekologinė iniciatyva  „Eko drąsa" Padėka 

20.  Žilvinas 

Andriuškevičius 

Ia Moksleivių kūrybinių darbų konkursas 

„Dizmeikeris“ 

III vieta, Kauno 

technologijų 

universiteto dizaino ir 

technologijų fakulteto 

grafinių komunikacijų 

inžinerijos katedros 

Diplomas 

21.  Žilvinas 

Andriuškevičius 

Ia Respublikinis medalio projekto 

konkursas „Vandens metai – 2012“ 

I vieta, Alytaus miesto 

savivaldybės UAB 

„Dzūkijos vandenys“ 

nugalėtojo Diplomas 

22.  Aistė Česnavičiūtė 

Monika 

Geraltauskaitė   

Ic Kalbų kengūra 2011 

Sidabrinės kengūros 

diplomas 

 (lietuvių kalba) 

23.  Tomas Liepa Ib Moksleivių kūrybinių darbų konkursas 

„Dizmeikeris“ 

III vieta, Kauno 

technologijų 

universiteto dizaino ir 

technologijų fakulteto 

grafinių komunikacijų 

inžinerijos katedros 

Padėka 

24.  Tautrimas 

Marčiulionis 

Ic 60-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados II-asis etapas 

I vieta 

25.  Tautrimas 

Marčiulionis 

Ic 60-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados II-asis etapas 

I vieta 

26.  
Saulė Špokaitė Ic 

III-ioji Lietuvos mokinių gamtos 

olimpiada 

III laipsnio diplomas, 

bronzos medalis 

27.  Justas Janonis IIa Lietuvos mokinių 61-osios 

matematikos olimpiados II-asis etapas 

II vieta 

28.  
Justas Janonis IIa 

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklų informacinių 

technologijų taikymo konkursas 

III vieta 

29.  
Justas Janonis IIa 

Alytaus miesto mokinių anglų kalbos 

olimpiados antrasis etapas 
II vieta 

30.  Karolis Jasiūnas IIc 61-osios Lietuvos mokinių 

matematikos  olimpiados II-asis etapas 

 

31.  Matas Miliauskas IIa 60-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados II-asis etapas 

III vieta 
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32.  
Laura Račkauskaitė  IIb Kalbų kengūra 2011 

Auksinės kengūros 

diplomas 

 (lietuvių kalba) 

33.  
Paulina Staniulytė IIc 

Alytaus miesto mokinių anglų kalbos 

olimpiados antrasis etapas 
III vieta 

34.  Viktorija Sujetaitė IIc 45-osios Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados II-asis etapas 

III vieta 

35.  
Šv. Benedikto 

gimnazijos komanda 
II 

Alytaus miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų 10 kl. matematikos 

komandinė olimpiada 

Padėka 

36.  Indrė Grudzinskaitė IIIc 45-osios Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados II-asis etapas 

III vieta 

37.  Brigita Janavičiūtė IIIb Tarptautinis jaunimo debatų konkursas 

vokiečių kalba 

II vieta,  Lietuvos 

Gėtės institutas 

38.  Lina Reckevitz IIIb Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 

olimpiada 

II vieta, LR švietimo ir 

mokslo ministerijos  II 

laipsnio Diplomas 

39.  Lina Reckevitz IIIb Tarptautinis jaunimo debatų konkursas 

vokiečių kalba 

II vieta,  Lietuvos 

Gėtės institutas 

40.  Lina Reckevitz IIIb Lietuvos mokinių dailės olimpiada III vieta, Alytaus 

miesto savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus 

Padėka 

41.  Dominykas 

Vilpišauskas 

IIIb Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Fizikos bandymai aplink 

mus“ 

III vieta, Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo ir kultūros 

reikalų valdybos 

švietimo ugdymo 

skyriaus Diplomas 

42.  Dominykas 

Vilpišauskas 

IIIb Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Fizikos bandymai aplink 

mus“ (už darbą „Elektroninis 

automatinis mokyklos skambutis“) 

Lietuvos fizikos 

mokytojų asociacijos 

Kauno skyriaus 

Padėka 

43.  Šarūnas Petrauskas IVa Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

III vieta, Diplomas 

44.  Tomas Žvaliauskas IVb Dr. Juozo Kazicko programuotojų ir 

informacinių 35.technologijų 

konkursas 

III vieta, dr. Juozo 

Kazicko 

programuotojų ir 

informacinių 

technologijų konkurso 

laureato Diplomas 

45.  Gimnazijos 

laikraščio „Po 

gimnazijos stogu“ 

redakcijos grupei 

I -IV Kūrybinio projekto „Ko trokšti, besoti 

dvasia?“, skirto Maironio metams 

paminėti, mokyklos laikraščio 

konkursas 

I vieta, Lietuvos 

jaunimo turizmo 

centro Diplomas 

46.  Gabrielė Cegialytė IVa 
Lietuvos gimtosios kalbos ir literatūros 

olimpiados Alytaus miesto etapas 
III vieta 

47.  Gintarė Šataitė I-IV Kalbų kengūra 2011 Oranžinės kengūros 
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Tomas Vilpišauskas 

Guoda Černiauskaitė 

Ignė Grikevičiūtė 

Rokas Dargis 

Gabrielė 

Krisiulevičiūtė 

diplomas  

(lietuvių kalba) 

48.  Ilona Borisovaitė  IIIb 
Alytaus miesto mokinių anglų kalbos 

olimpiados antrasis etapas 
III vieta 

49.  Indrė Grudzinskaitė IIIc 
Lietuvos mokinių 45-osios biologijos 

olimpiados antrasis etapas 
III vieta 

50.  Rokas Kaširovas IIIa 
Lietuvių mokinių geografijos 

olimpiados antrasis etapas 
III vieta 

51.  Martynas Petuška IIIb 

Lietuvos mokinių 23-iosios 

informatikos olimpiados antrasis 

etapas 

III vieta 

52.  Greta Sakalauskaitė IIIa 
Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiados antrasis etapas 
II vieta 

53.  Gabrielė Cegialytė IVa 
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros 

olimpiados Alytaus miesto etapas 
III vieta 

54.  Šarūnas Petrauskas IVa 
Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas antrasis etapas 
I vieta 

55.  Justas Skuolevičius  IVa Kalbų kengūra 2011 
Sidabrinės kengūros 

diplomas (anglų kalba) 

56.  
Šv. Benedikto 

gimnazijos 

sportininkai 

5-8, 

I-IV 

2012 m. Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto sporto 

varžybos. 

III vieta 

 

 

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. 2012 

m. įvyko 8 posėdžiai, kuriuose svarstytos mokinių priėmimo į gimnaziją ir perėjimo į kitą mokyklą 

taisyklės, šv. Benedikto gimnazijos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės, pedagogų 

kvalifikacija, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio įvertinimo  rezultatai ir veiklos tobulinimas, 

vadovėlių, mokymo(si) priemonių ir  baldų  užsakymas, ugdymo planas 2012-2013 m. m., 

gimnazijos veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2012-2013 m. m., Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1268 „Rekomendacijos dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, atstovo į Alytaus miesto savivaldybės 

švietimo tarybą rinkimas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymas Nr. 1599 „Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata“, gimnazijos veiklos strateginis 

planas 2013-2015 m., gimnazijos veiklos ataskaita Alytaus miesto savivaldybės tarybai.  

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams 

bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. 2012 m. svarstyti 2011-2012 m. m. I-ojo pusmečio 

mokinių mokymosi pasiekimai, tyrimo dėl mokinių karjeros planavimo rezultatai, gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės vertinimo rezultatai, vykdomų projektų eiga ir rezultatai, 

mokinių pažangos skatinimas, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(si), stiprinant 

mokymo ir gyvenimo ryšį, 1-3, 5-8 ir III gimnazijos  klasių mokinių kėlimas į aukštesniąją klasę, 

pradinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas II 
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gimnazijos klasių mokiniams, vidurinio ugdymo  programų baigimas, Mokytojų tarybos posėdžių 

nutarimų vykdymas, ugdymo planas 2012-2013 m. m., brandos egzaminų rezultatai, gimnazijos 

veiklos programos įgyvendinimas ir gairės 2012-2013 m. m., gimnazijos veiklos veiksmų planas 

2012-2013 m. m., bendruomenės vasaros poilsio organizavimas, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacija, atestacijos programa, spec. poreikių mokinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas ir pasiekimai. 

Metodinė taryba organizuoja gimnazijos metodinę veiklą pagal direktoriaus patvirtintus 

metodinės tarybos nuostatus. 2012 m. Metodinė taryba svarstė ugdymo  pokyčius po gimnazijos 

veiklos giluminio įsivertinimo,  veiklos veiksmų planą po gimnazijos veiklos išorinio įvertinimo, 

projektą „Ugdymo aplinkos modernizavimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 773 „Lietuvos higienos norma HN:2011“  vykdymą, ugdymo 

planą 2012-2013 m. m., pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 899, Metodinės 

tarybos prioritetus, tikslus ir uždavinius bei veiklos planą 2012-2013 m. m., mokytojų 

apdovanojimą Tarptautinės mokytojų dienos proga, gimnazijos mokytojų, mokinių, jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) skatinimo tvarkos aprašą,  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

2013-2015 ,m. programą, pasirengimą Šv. Kalėdoms,  akcijos „Kolega – kolegai“ rezultatus. 

Mokinių taryba - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri teikia pasiūlymus ugdymo 

klausimais, svarsto svarbiausių renginių mokiniams planus, organizuoja ir prižiūri gimnazijoje 

mokinių budėjimą,  gimnazijos vidaus tvarkos ir mokinio taisyklių vykdymą. Renkasi ir svarsto 

minėtus klausimus, esant reikalui. 

 

              Gimnazijoje įkurtas muziejus. 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. 

 

 

          Gimnazijoje  mokiniams, mokytojams ir tėvams organizuojama daug ir įvairių renginių, 

susitikimų, vykdomi projektai. Sėkmingai įgyvendinamos profesinio švietimo, religinio ugdymo 

programos. Gimnazija dalyvauja kuriant ir įgyvendinant  Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų 

asociacijos, Alytaus miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo projektus.     

  

          Aktyviai dirbo gimnazijoje sudarytos komandos. 

          2012 m. gimnazijos  profesinio švietimo komanda vykdė švietėjišką ir tiriamąją veiklą, vedė 

grupinius užsiėmimus, teikė individualias konsultacijas profesijos pasirinkimo klausimais, 

bendradarbiavo su socialiniais partneriais.   

         2012 m. gimnazijos  Profesinio švietimo komanda rinko  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 kaip asmenis, galinčius pasidalinti savo darbine patirtimi, supažindinti 

mokinius su savo profesijomis, bendradarbiavo su socialiniais partneriais:  Alytaus darbo birža,  

Alytaus pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus J. Kunčino viešąja biblioteka, Alytaus rajono 

Simno gimnazija, Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, UAB „Dzūkijos vandenys“, Alytaus 

profesinio rengimo centru, aukštosiomis mokyklomis: Vilniaus Gedimino technikos universitetu, 

Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Alytaus kolegija. 

        Atlikta 2012 m. laidos abiturientų tolimesnio mokymosi ir veiklos analizė.       

        Gimnazija, tęsdama tradicijas, 2012 m. ugdymą karjerai organizavo ugdymo proceso 

dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai (profesinės karjeros diena), integravo į 
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atskirų dalykų ugdymo turinį (parengta ir III-IV gimnazijos klasėse įgyvendinama ,,Ugdymo 

karjerai“ programa), klasių valandėles, neformalųjį ugdymą. 

         Profesinės karjeros dieną, 2012-10-16, 5-8 klasių mokiniai lankėsi įvairiose Alytaus miesto ir 

rajono  įstaigose ir įmonėse, savo tėvų darbovietėse, pvz. AB Alytaus pieninėje, KASP Dainavos 

apygardos pirmojoje rinktinėje, AB ,,Stalių gaminiai“, V. Kavaliauskienės farmacijos įmonėje, 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos 

apsaugos departamente, Alytaus miesto savivaldybės administracijoje.  I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje, Alytaus kolegijoje, UAB ,,Subarė“, AJ šokolado 

fabrike, abiturientai vyko į KTU ir VDU, III gimnazijos  klasių gimnazistai – į MRU  ir VGTU. 

Profesinės karjeros dienos veiklos planas buvo parengtas, atsižvelgiant į profesinio švietimo 

komandos rekomendacijas bei mokinių poreikius  ir  amžių. Jai įgyvendinti buvo skirta 800 Lt iš 

mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinio profesiniam orientavimui ir pažintinei veiklai. 

          2012 m. II – IV gimnazijos klasių mokiniai susitiko su Tarptautinio verslo mokyklos bei 

VDU edukologijos katedros atstovais, du kartus dalyvavo ,,Fox dream“ projekto renginyje 

,,Specialybių mugė“. Studijas VU tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute III-IV 

gimnazijos klasių mokiniams pristatė buvęs gimnazijos mokinys Matas Baltrukevičius. Vasario 

mėnesį grupė III-IV gimnazijos  klasių mokinių, besidominčių dizaino studijomis, Dzūkijos 

pagrindinėje mokykloje susitiko su Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto atstovais. 

2012 m. kovo mėnesį  Lietuvos edukologijos universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

dekanas E. Mazėtis ir Informatikos katedros vedėjas T.Petkus gimnazijoje susitiko su abiturientais 

ir jiems pristatė universiteto studijų programas, apie galimybes studijuoti gimtajame mieste 

abiturientai kalbėjosi su Alytaus kolegijos atstovais, dalyvavo diskusijoje ,,Kas galėtų mane 

sulaikyti, kad norėčiau gyventi ir dirbti Alytuje?“. Balandžio mėnesį VGTU priėmimo komisijos 

sekretorė V.Bernotienė ir universiteto dėstytojai gimnazijoje apie karjeros planavimo galimybes 

kalbėjosi su I-IV gimnazijos klasių mokiniais. Pavasarį DNB banko finansų konsultantė 

J.Fedaravičienė abiturientus supažindino su paskolų studijoms sąlygomis, o Swed banko 

darbuotojai skaitė paskaitą ,,Asmeninių finansų tvarkymas“.  Rudenį vyresniųjų klasių gimnazistai  

susitiko su didžiausios Europoje apie studijas užsienyje informuojančios asociacijos ,,Dream 

Foundation“  Lietuvoje bei didžiausios Lietuvoje kalbų mokyklos ,,Kalba“  atstovais. Lapkričio 19 

d. II-IV gimnazijos  klasių 47 mokiniai gimnazijos skaitykloje susipažino su studijomis Lietuvos 

karo akademijoje, kurias pristatė akademijos kariūnai, buvę mūsų gimnazijos mokiniai.  

         Panaudojant realaus ir virtualaus darbo kontekstą bei aplinką, organizuotas profesinis 

veiklinimas, praktinė mokinių veikla, skatinanti mokinių verslumą.  Ryškus ir reikšmingas I- IV 

gimnazijos klasių mokinių dalyvavimas  Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva įgyvendiname 

Europos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamo projekte ,,Žmogus tarp žmonių“ (inovatyviose 

pamokose, verslumo stovykloje) bei projektuose ,,Drąsinkime ateitį“, ,,Tyrėjų naktis“, ,,Specialybių 

mugė“ bei ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloje“, KTU vykdomame kasmetiniame festivalyje 

,,Erdvėlapis. Žemė“. Vyresniųjų klasių mokiniai, norintys kurti nuosavą verslą, buvo pakviesti į 

išskirtinį susitikimą su verslo sėkmės mokytoju Algirdu Karaliumi. 

          2012 m. profesinio švietimo komanda tolimesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo 

klausimais sistemingai organizavo mokiniams individualius ir grupinius užsiėmimus tolimesnio 

mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais: konsultacijas, paskaitas, klasės valandėles, 

diskusijas, žaidimus, padėjo spręsti karjeros planavimo trikdžių problemas. Profesijos konsultantė 

M. Kondratavičiūtė 67 vyresniųjų klasių mokiniams suteikė individualias konsultacijas dėl stojimo į 

aukštąsias mokyklas sąlygų, minimalaus konkursinio balo į universitetinių studijų programų 

valstybės finansuojamas vietas, studijų programų populiarumo ir paklausos darbo rinkoje, kitais su 

karjeros planavimu susijusiais klausimais. II gimnazijos  klasėse atliktas tyrimas PIT II BB testu, 

organizuotas  rezultatų bei pagrindinių kriterijų įtakos geriausiųjų eilei į universitetines ir kolegines 

studijas sudaryti pagal studijų grupes aptarimas. I gimnazijos klasėse atliktas Interesų profilio 

testas, leidžiantis įvertinti asmeninius interesus, vertybinių nuostatų raišką. Testo rezultatai aptarti 

su mokiniais. Balandžio mėnesį gimnazijos psichologė A.Draugelienė abiturientams vedė 

užsiėmimus ,,Sumažinkime egzaminų baimę“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Janulytė klasių 
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valandėlėse ir individualiai konsultavo II gimnazijos klasių mokinius dėl individualaus ugdymo 

plano sudarymo, tikslingo mokomųjų dalykų ir jų kursų pasirinkimo. 2012 m. sausio mėn. vykdyta 

II gimnazijos klasės mokinių apklausa ,,Dėl karjeros planavimo“ (apklausos rezultatai pristatyti 

bendrame II gimnazijos  klasių mokinių, jų tėvų ir dalykų mokytojų susirinkime 2012-02-20). 

Vasario mėn. Profesinio švietimo komanda organizavo tradicinį  II gimnazijos  klasių mokinių, jų 

tėvų ir mokytojų susirinkimą, kuriame Profesinio švietimo komandos nariai, dalykų mokytojai 

kalbėjo ne tik apie tikslingą ir kryptingą mokomųjų dalykų pasirinkimą ruošiantis mokytis pagal 

vidurinio ugdymo programą, bet ir tema ,,Studijos Lietuvoje ir užsienyje. Ką rinktis?“. Apie 

tinkamą profesijos pasirinkimą, savo kelią į sėkmingą karjerą pasakojo prieš septynerius metus 

mūsų gimnaziją baigusi Eglė Golcaitė. Susirinkime dalyvavo 54 dešimtokų tėvai, 53 mokiniai ir 10 

mokytojų. 

               Visiems II gimnazijos klasių mokiniams suteikta tinkama individuali ir grupinė pagalba 

rengiant individualius ugdymo(si) planus  pagal vidurinio ugdymo programą 2012-2014 m. m.   

2012 m. gimnazijos biblioteka papildyta naujais leidiniais, kuriuose nuosekliai aprašomas karjeros 

planavimas, taip pat atnaujinta informacinė medžiaga apie aukštųjų, aukštesniųjų ir profesinių 

mokyklų studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas. Kiekvieną antradienį bibliotekos 

skaitykloje vyko mokinių konsultavimas, kaip naudotis AIKOS sistema, LAMA BPO  ir kitomis 

svetainėmis, ieškant informacijos profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais. 

          Nuoseklus ir sistemingas profesinio švietimo komandos darbas gimnazijoje sudaro sąlygas 

mokiniams geriau pažinti save, rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį 

darbo pasaulį, kelti gyvenimo ir karjeros tikslus. 

 

       2012 metais buvo aktyvi religinio ugdymo komandos veikla,   kurios tikslas - ugdyti(s) 

krikščioniškąsias ir universaliąsias vertybes, vadovaujantis savanoriškumo principu.  

Vyko tokie renginiai: 

 Šv. Mišios, skirtos Laisvės dienos gynėjų paminėjimui 2012-01-13; 

 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 2012-02-15; 

  dvasinio susikaupimo valandėlė „Kas iš tikrųjų yra teologija?“ 2012-02-21;   

 Pelenų dienos Šv. Mišios 2012-02-22 Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje; 

 Šv. Benedikto ateitininkų kuopos savaitgalis Marijampolės pastoraciniame centre 2012-02-24-

25;  

 Kryžiaus kelio apmąstymai Viešpaties Gailestingumo koplyčioje 2012 m. penktadieniais 

Gavėnios laikotarpiu; 

 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui 2012-03-03; 

 Gavėnios rekolekcijos mokytojams ir visiems gimnazijos dirbantiesiems 2012-03-26; 

 Gavėnios rekolekcijos gimnazijos bendruomenei 2012-03-08-27; 

 Gavėnios rekolekcijos mokiniams 2012-03-08- -2012-03-27; 

 Šv. Benedikto vardo ir Amatų diena 2012-03-16 (pradinukams)  ir 2012- 03-20 (vyresniųjų 

klasių mokiniams); 

 Verbų procesija iš gimnazijos į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią 2012 -04 -01; 

 Atvelykio šventė gimnazijos Viešpaties Gailestingumo koplyčioje 2012 -04 -15; 

 mokinių dalyvavimas Vilkaviškio vyskupijos  Alytaus dekanato Jaunimo dienoje 2012-04-21;  

 Sutvirtinimo sakramento šventė 2012 -05 -19; 

 Ketvirtaklasių Pirmosios Komunijos šventė 2012 -05 -20. 

 gimnazijos mokytojų ir mokinių religinio aktyvo maldinga kelionė į Pivašiūnus, Šv. Mergelės 

Marijos ėmimo į dangų (Žolinę) atlaidus 2012-08-15; 

 Vilkaviškio vyskupijos parapijų krepšinio turnyras 2012 m. spalio mėn.; 

 gimnazijos jaunimo dalyvavimas šventėje „Meilė tave ras“ Lednicoje (Lenkija) 2012-06-01-

03;  

 gimnazijos dirbančiųjų  bendruomenei organizuotos piligriminė kelionė – seminaras „Po 

Suvalkijos kraštą“   2012-06-22. Šv. Mišiose Vilkaviškio arkikatedroje dalyvavo 37 žmonės.   
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 piligriminis žygis „Fatima – Lurdas – La Salette – Čestakava – Šiluva“ skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės 20 – mečiui (žygis dviračiais) 2012-07-05- 2012-08-13; 

 Šv. Mišios Punios Šv. Apaštalo Jokūbo  bažnyčioje   mokytojams mokslo metų pradžiai 2012-

08-29, 

 Šv. Mišios mokslo metų pradžiai  mokytojams, tėvams, 1-5 klasių mokiniams 2012-08-31, 6-

8 ir I –IV gimnazijos  klasių mokiniams 2012- 09-01 Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje;  

 klasių rytinės Šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje (pagal grafiką); 

 klasių sekmadieninės Šv. Mišios  Šv. Kazimiero parapijos  bažnyčioje (pagal grafiką); 

 Padėkos Šv. Mišios mokslo metų pabaigoje gimnazijos bendruomenei Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje; 

 Rarotų Šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje -2012-12-02 -12-19; 

 Kūčių vakarienės klasėse, Kūčių vakarienė gimnazijos dirbantiesiems 2012 m. gruodžio mėn.   

 2012-12-26 - 2013-01-06 gimnazijos bendruomenės delegacija – mokiniai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir mokytojai – dalyvavo naujametiniame susitikime Taize (Italija). 

 

Mokiniai dalyvavo konkursuose, projektuose, akcijose: 

 mokinių dalyvavimas projekte „ Tvirta šeima – stipri tauta“ 2012-05 -2012-06; 

 Vilkaviškio vyskupijos kryžiažodžių  konkursas „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ 6-8 klasių 

mokiniams,  laiško Palaimintajam Jurgiui Matulaičiu konkursas II-IV gimnazijos  klasių 

mokiniams 2012 m. rugsėjo –spalio mėn.; 

 Vilkaviškio vyskupijos Vaikų dienoje „Blogį nugalėk gerumu“, skirtoje 2012-iems  

Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams 2012-12-05; 

 Vėlinėms artėjant: renginiai klasėse, apleistų kapų tvarkymo savaitė Daugų g. esančiose 

kapinėse, mirusiųjų mokytojų kapų, esančių prie Angelų Sargų bažnyčios;  

 labdaros akcija „ Ištiesk pagalbos ranką“, „Kalėdinė sriuba“ Advento laikotarpiu; 

 labdaros akcija „ Ištiesk pagalbos ranką“ Gavėnios  laikotarpiu. 

 

Gimnazijos vadovai, mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, kurias organizavo 

NKMA: 

 „Teisiniai katalikiškųjų ugdymo įstaigų pagrindai. Dokumentai ir jų analizė“. (Birštono 

„Karališkoje rezidencijoje“ 2012-01-05-07). Dalyvavo 4 atstovai; 

 NKMA ataskaitinėje konferencijoje Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje 2012-04-27 

dalyvavo 4 atstovai; 

 gimnazijos mokytojų ir mokinių dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Palaimintojo 

Jurgio Matulaičio ir prelato Jono Mačiulio-Maironio asmenybės liudijimas XXI amžiaus 

žmogui dvasiškai atgimti“ Kauno „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje 2012-11-16. 

  

        Siekiant ugdyti mokinių universaliąsias  ir krikščioniškąsias vertybes, gimnazijoje  aktyviai 

dirbo sambūris „Spindulys“, bibliotekininkės, socialinių mokslų, užsienio kalbų, pradinių klasių 

mokytojai. Paminėta Laisvės gynėjų diena 2012-01-13, surengtas susitikimas su Krašto apsaugos 

ministerijos brigados generolu Almantu Leika 2012-01-27, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 2012-02-15, surengta Užgavėnių šventė ir piešinių konkursas „Užgavėnių linksmybės“ 2012-

02-21, sambūrio „Spindulys“ renginys „Laisvės versmės“, skirtas kunigo ateitininko, kovotojo už 

Lietuvos laisvę Zigmo Neciunsko – Elytės gimimo 100 - mečiui ir Kovo 11-osios paminėjimui 

2012-03-08;  gimnazijoje sutikome svečius iš Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos 2012-03-

14, vyko  Alvydo Šlepiko knygos „Jos vardas – Marytė“ pristatymas, susitikimas su aktoriumi, 

režisieriumi, rašytoju Alvydu Šlepiku ir rašytoju Herkumi Kunčinu 2012-04-13, gimnazijos 

bendruomenė susitiko su aktore Dalia Michelevičiūte 2012-06-04,  Gedulo ir Vilties dienai 

paminėti surengta pilietinė akcija „Lagaminas“, mokiniai parengė programą „Tremties vaikai“ 

2012-06-07, surengta Europos kalbų dienos popietė 2012-09-25, dainuojamosios poezijos popietėje 

J. Strielkūno, H. Radausko, J. Marcinkevičiaus eiles skaitė Kauno valstybinio teatro aktorius 
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Henrikas Savickis 2012-10-23, literatūrinio edukacinio projekto renginyje „Dialogas su Maironiu“ 

susitikome su aktoriumi Petru Venslovu. 

 

 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 2012 m. 

 

1. Tarptautinis projektas ,,Mūsų draugai Švedijoje“ (tęstinis, nuo 2002 m.).  
    Projekto tikslai:  

- tęsti pradėtą bendradarbiavimą su Švedijos Varnamo Finnvedens gimnazija; 
- supažindinti mūsų mokinius su Švedijos kultūra ir papročiais, o svečius – su mūsų šalies 

kultūriniu paveldu; 
- tobulinti mokinių anglų kalbos įgūdžius; 
- ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir gebėjimus; 
- skatinti mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą. 
Veiklos programa: 

- Švedų viešnagė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje  2012 lapkričio mėn.: 

- susitikimas su gimnazijos bendruomene, Švedijos šalies pristatymas; 

- susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės meru ir švietimo skyriaus vedėju, kitais 

administracijos darbuotojais; 

- pažintinės, edukacinės ekskursijos po Lietuvos kraštą; 

- integruotos pamokos švedų mokiniams; 

- susitikimas Švedijoje 2013 m. kovo mėn. Baltijos šalių projekte ,,THE BALTIC 

PROJECT“ kartu su mokiniais iš Vokietijos, Latvijos ir Estijos. 

Dalyviai: 

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 8, II-III gimnazijos klasių mokiniai, projekto koordinatorės 

– anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė ir vyr. anglų kalbos mokytoja Violeta 

Šurskienė. 

Svečiai iš Švedijos (10 mokinių ir 2 mokytojai). 

2. Tarptautinis mainų projektas ,,Lietuva –Vokietija (Aurich) Ulricianum gimnazija“. 

Projektas vykdomas nuo 2011 m. (tęstinis).  

Tema ,,Kalba ir istorija“ (2012-2013 m. m. tema „Laisvė“). 

Tikslas:  

- supažindinti mokinius su abiejų šalių (Vokietijos ir Lietuvos) kultūromis, tradicijomis ir 

papročiais; 

- ugdyti mokinių kalbinius įgūdžius vokiečių kalba, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

Veiklos programa: 

- susitikimai (jau įvyko trys); 

- edukacinės ekskursijos, išvykos; 

-  integruotos pamokos( lietuvių k.-  vokiečių k. – dailės). 

Dalyviai:  8, II gimnazijos klasių mokiniai, vokiečių kalbos mokytojos, kitų dalykų 

mokytojai; Ulricianum gimnazijos mokiniai ir mokytojai (viešnagė Lietuvoje 2012 m.  spalio mėn.,  

17 žmonių grupė). 

3. Vokiečių kalbos debatai. 

Dalyvavimas vokiečių kalbos debatų respublikiniuose konkursuose. Mokiniai – konkursų 

nugalėtojai. 

Neformaliojo ugdymo veikla. Vokiečių kalbos būrelis I-II, III-IV gimnazijos klasių 

mokiniams. Būrelio tikslas – siekti aukštesnio kalbinių gebėjimų lygio. Būreliui vadovauja vokietis 

Alexander Wolffling. 

        4. Projektas ,,Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas, bendraujant ir bendradarbiaujant 

su Vilniaus vidurine mokykla  „Lietuvių namai“  2011-2012 m. m. Gauta parama -  3000 Lt. 
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Dalyviai : 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai. 

Tikslas: susipažindinti su Alytaus krašto istorinėmis vietomis, paminklais, lietuvių liaudies 

tautosaka, susipažinti  su kitų tautybių papročiais, tradicijomis; ugdyti pagarbą ir toleranciją kitų 

tautų žmonėms; organizuoti kultūrinius mainus, renginius. 

Veikla:   

susitikimai (kultūrinė mainų programa Vilniuje ir Alytuje); mokiniai dalyvauja konkursuose 

(tarptautinis konkursas ,,Angelų miestas“), parodose, organizuoja renginius ir kt. 

         5. Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva įgyvendinamas Europos struktūrinių 

fondų iš dalies finansuojamas projektas ,,Žmogus tarp žmonių“ (projektas tęstinis). 

Finansavimas dalinis, esame  projekto partneriai. 

         6. Projektas AKIM. Susitikimas su Irena Aleksaite, literatūros vertėja, susitikimas – 

edukacinės pamokos  su vitražiste. Finansavimas dalinis, esame projekto partneriai. 

 

 

           Gimnazija, siekdama mokinių, mokytojų ir tėvų  tobulėjimo, bendrųjų ir  pedagoginių 

poreikių tenkinimo, sudariusi bendradarbiavimo sutartis su Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centru, Alytaus Jotvingių gimnazija, Šaltinių pagrindine mokykla, 

Marijampolės marijonų gimnazija  ir kitomis šalies bendrojo lavinimo  mokyklomis, Alytaus 

kolegija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo 

universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu), Alytaus profesinio rengimo centru, Alytaus 

Jurgio Kunčino viešąja biblioteka, leidykla TEV, UAB „Dzūkijos vandenys“. Bendradarbiaujama 

su visomis Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos mokyklomis.  

 

         Mokytojų profesiniame pasitarime 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. 

2012 m. vasarą Nemunaičio stovykloje dalyvavo 110 gimnazijos mokinių. Buvo organizuota 

vasaros futbolo mokykla gimnazijoje, surengtas  piligriminis jaunimo žygis Fatima – Lurdas – La 

Salette – Čestakava – Šiluva“, projekte „Žmogus tarp žmonių“  dalyvavusieji mokiniai stovyklavo 

Vištytyje (Vilkaviškio r.). Gimnazijos jaunių choras ir 2 liaudies šokių  kolektyvai „Lašas“ 

dalyvavo 2012 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“.  

Gimnazijos bibliotekoje visą vasarą buvo organizuojami skaitymai, diskusijos, knygų 

aptarimai. 

 

          Apibendrinant gimnazijos 2012 m. veiklos  rezultatus, galima pasakyti, kad svarbiausi 

laimėjimai yra tokie: 

 

       1. Gimnazijos 2012 m.  išorės vertintojų komanda: 

1.1. Aukštai vertina gimnaziją už katalikiškų vertybių ugdymą, religinių tradicijų, telkiančių 

bendruomenę, puoselėjimą.   

1.2. Mokinių pasiekimus ir tolimesnį jų mokymąsi (4 lygis). 

1.3.  Lėšų vadybą ir patalpų naudojimą  (4 lygis). 

1.4. Vadovavimo mokyklai stilių (4 lygis). 

1.5. Personalo komplektavimą (4 lygis). 

1.6. Įsivertinimo rezultatų panaudojimą (4 lygis). 

1.7. Gimnazijos aplinkos jaukumą ir svetingumą(4 lygis). 

1.8. Partnerystę su kitomis institucijomis  ir vaidmenį vietos bendruomenėje(4 lygis). 

1.9. Planavimo procedūras (4 lygis). 
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      2. Aukšti abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai (58,22 proc. išlaikyta įvertinimais 

50-100 balų, išlaikyta 97,33 proc. valstybinių brandos egzaminų). 

      3. Mokiniai – miesto, apskrities, šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų, švenčių 

dalyviai,  prizininkai, laureatai, nugalėtojai. 

     4. Sėkminga bendruomenės lyderių paieška. 

  5. Tarptautinių projektų, mainų programų integracija į ugdymo procesą. 

  6. Turininga, veiksminga, kryptinga tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ veikla. 

 

 

          II. 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 Alytaus šv. Benedikto gimnazijos dalininke. 

          Alytaus miesto savivaldybės kapitalas 2012 metų pradžioje ir pabaigoje 1143042 Lt,  

Vilkaviškio vyskupijos kurijos vyskupijos 13675 Lt, iš viso  1156717 Lt. Per 2012 metus gauta iš 

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto 1128080 Lt, valstybės biudžeto 3074442 Lt, Europos 

Sąjungos  - 7515 Lt, kitų šaltinių 65680 Lt, veiklos (patalpų nuoma, baseino, valgyklos)  pajamos  

66707 Lt, iš viso 4342424 Lt. 

          Pagal išlaidų rūšis šios lėšos panaudotos taip: 

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 3528571 Lt, komunalinėms ir ryšių 

paslaugoms  441710 Lt, kitoms prekėms 124226 Lt, komandiruotėms  3545 Lt, transportui  

23001 Lt, kvalifikacijos kėlimui 7729 Lt, patalpų remontui 17170 Lt, kitoms paslaugoms 79217 Lt, 

nemokamam mokinių maitinimui 89164 Lt, kitoms išmokoms 16387  Lt, iš viso 4330720 Lt.  

          2012 metais ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. Ilgalaikio turto perleista kitiems subjektams 

nebuvo. 

          2012 m. gimnazijos sąnaudos 4288005 Lt, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms- 3528571 Lt, valdymo sąnaudos 214256 Lt. 

          Direktoriaus Vytauto Bigailos, I-oji vad. kategorija, lietuvių kalbos mokytojo metodininko, 

darbo užmokestis 61269 Lt, už pamokas  6579 Lt. 

           

 

 

Direktorius                                                                                                                   Vytautas Bigaila    

 

    

  

Parengė 

Teresė Langienė  

2013-03-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


