
 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 

2013 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; 

           - sudaromos galimybės mokytis įvairių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems 

mokiniams;  

           - bibliotekoje pakankamas vadovėlių, grožinės literatūros ir spaudinių fondas; 
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           - 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(sis) 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, 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 (2,5 etato) pavaduotojos ugdymui, 

direktoriaus padėjėjas sielovadai  ir 1 pavaduotojas ūkiui. Veikia savivaldos institucijos: 

Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba bei Metodinė taryba. 

          2013 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. 

         Gimnazijoje 2013 metų pradžioje  dirbo 113 darbuotojų, metų pabaigoje - 107 darbuotojai: 75 

pedagogai (iš jų 10 ši darbovietė nepagrindinė), 2 pedagogų padėjėjos, 2 bibliotekininkės  ir 28 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. Pedagogai yra aukštos kvalifikacijos: direktoriui  ir 1 

pavaduotojai ugdymui suteikta 1 –oji vadybinė kategorija, 2 pavaduotojoms ugdymui - 2-oji 
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vadybinė kategorija; 42 mokytojai metodininkai, 18 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai. 

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

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

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

pedagoginę kvalifikaciją ir tobulino savo  kompetencijas 3901 val.:  vidutiniškai kiekvienam  

mokytojui tenka po 66,11 val., t.y. po 11 dienų per metus, o skaičiuojant visus specialistus – po 52 

val. kiekvienam, t. y. po 8,7 dienos.  

          2013 m. sausio mėn. 1 d. duomenimis pedagogai ugdė  766 mokinius,  rugsėjo mėn. 1 d. 

duomenimis 772 mokinius. 2 mokiniai su tėvais išvyko į užsienį, 2 persikėlė gyventi kitur, todėl 

pakeitė ir mokyklą. Gimnazijoje 2013 m. pradžioje ir pabaigoje buvo  29 klasių komplektai. 1-4 

klasių mokiniams yra  dvi pailgintos darbo dienos grupės, kuriose ugdomi 50 mokinių. Pailgintose 

darbo dienos grupėse mokiniai ugdomi pgal direktoriaus įsakymu patvirtintą grupių veiklos planą 

mokslo metams. 

         Gimnazijoje buvo  ugdoma 100 spec.  ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių (iš jų 18 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 kito ir gali kisti, nes vis daugiau šeimų 

išvyksta gyventi į užsienį. Vidutiniškai vienoje klasėje mokosi 26,5 mokinio. Gimnaziją lanko   135   

mokiniai, kurie gyvena Alytaus r. ir kitose savivaldybėse.  Alytaus miesto savivaldybė kelionės 

išlaidas į gimnaziją ir iš jos apmokėjo 43 mokiniams, kurie gyvena kaimuose. Nemokamas 

maitinimas skirtas 89 mokiniams. 

           2013 metais gimnazija dirbo  pagal  gimnazijos ugdymo planą, suteikiantį  mokiniams  

galimybes ugdytis pagal jų  poreikius ir psichofizines galias. Gimnazijoje 2013 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. I gimnazijos  klasės mokiniai gilina žinias mokydamiesi pagal 5, II gimnazijos  

klasės mokiniai pagal 3  mokomųjų dalykų modulių programas, III gimnazijos   klasių  mokiniai 

pagal 4 mokomųjų dalykų modulių programas ir gali rinktis  6 pasirenkamuosius dalykus,  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 ir 1 savaitinę  chemijos   pamoką  

dalijami 8a ir 8b klasių mokiniai; į grupes per 1 savaitinę chemijos ir 1 savaitinę fizikos  pamoką 

dalijami Ia ir Ib klasių mokiniai. 

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

priemonėmis. Tinkamai parengtos darbui aktų, šokio, 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 9627  

egz. leidinių, 25565 egz. vadovėlių. 2013 m. biblioteka  ypač praturtėjo. Įsigyta 1722 egz. vadovėlių 

už 53219,53 Lt, 348 egz. grožinės literatūros už 10330,22 Lt, 1072 egz.  mokymo priemonių ir 

vadovėlių už 35809,04 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  
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ir kt. Gimnazijos skaitykla teikia informaciją, kuri yra esminė sėkmingai veiklai šiandienos 

informacijos ir žinių visuomenėje. 2013 m. buvo 678 skaitytojai, kurie perskaitė 21497 egz. knygų. 

Bibliotekos darbuotojos per metus atliko 415 informacinių užklausų. Surengta 12 parodų.     

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 2013 m. 

 

 4 kl. 8 kl II kl. IV kl. 

Buvo mokinių 2012-2013 m. m. pabaigoje 50 63 80 70 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

50 63 80 70 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą - - - - 

             

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  

 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, skaičius  ir dalis (78 – 97,5 

proc.).  

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

dalis (78 – 97,5 proc.). 

Mokinių, dalyvavusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime skaičius ir 

dalis (78 – 97,5 proc.). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų metu 4-10 balų įvertinimą gavusių mokinių skaičius ir dalis 

pagal mokomuosius dalykus (lietuvių k. 76 – 97,44 proc., matematikos 64 – 82,05 proc.). 

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

skaičiumi (80 – 100 proc.). 

 

Brandos egzaminai 

 

Abiturientų skaičius 2012-2013 m. m. pradžioje - 71 mok. 

Abiturientų skaičius, gavusių  brandos atestatus - 70 mok. 

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

lietuvių kalbos ir literatūros – iš 69 mok. 67 mok. (97,1 proc.),  matematikos – iš 43 mok. 43 

mok. (100 proc.),  istorijos – iš 30 mok. 30 mok. (100 proc.), anglų kalbos – iš 51 mok. 51 mok. 

(100 proc.), biologijos – iš 16 mok. 16 mok. (100 proc.), fizikos – iš 8 mok. 8 mok. (100 proc.), 

chemijos – iš 11 mok. 11 mok. (100 proc.), informacinių technologijų – iš 6 mok. 6 mok. (100 

proc.), rusų 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 – 47 mok. (69,57 proc.), matematika – 23 mok. (53,49 proc.), 

istorija – 19 mok. (63,33 proc.), anglų k. – 37 mok. (72,55 proc.), biologija – 10 mok. (62,5 

proc.), chemija – 3 (27,27 proc.), fizika – 5 mok. (62,5 proc.), informacinės technologijos – 5 

(83,33 proc.). 
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Šiuos egzaminus iki 49 balų išlaikiusių mokinių skaičius ir dalis (proc.):  

lietuvių kalba ir literatūra – 20 mok., (28,99 proc.), anglų k. – 14 mok., (27,45 proc.), 

matematika – 20 mok., (46,51 proc.), istorija – 11 mok. (36,67 proc.), biologija – 6 mok. (37,5 

proc.), chemija – 8 mok. (72,72 proc.), fizika – 3 mok., (37,5 proc.), informacinės technologijos – 

1 mok. (16,67 proc.), rusų  kalba – 1 (100 proc.). 

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

lietuvių k. ir literatūra  - 2 mok. (2,9 proc.), matematika – 2 (4,08 proc.), istorija – 1 (3,23 

proc.). 

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

mokinių skaičiumi.   

 

Pastaba. Pridedama 1, 2 ir 3 priedai. 

 

Tolesnė 2013 m. abiturientų veikla  

 

Abiturientų, baigusių gimnaziją, skaičius – 70 mok. 

Abiturientų, įstojusių  į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, skaičius  ir dalis – 52 

mok. (74,29 proc.). 

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

dalis – 9 mok. (12,86 proc.). 

Abiturientų, įstojusių  į profesines mokyklas, profesinio rengimo centrus, skaičius ir dalis –  0. 

Abiturientų, įstojusių  į kitų šalių aukštąsias mokyklas, skaičius ir dalis – 7 mok. (10 proc.). 

Abiturientų, įsidarbinusių Lietuvoje, skaičius ir dalis – 0. 

Abiturientų, įsidarbinusių  užsienyje, skaičius ir dalis -  0. 

Abiturientų, nesimokančių ir nedirbančių, skaičius ir dalis -  2 mok. (2,86 proc.) .  

Abiturientė Viktorija Micevičiūtė gavo brandos atestatą su pagyrimu. 

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

mokyklų reitingą  galime pasidžiaugti 28-ąja vieta  iš 432 Lietuvos  mokyklų, o Alytaus mieste - 

1-ąja vieta. Džiaugiamės abiturientų „100“, ryškiais akademiniais rodikliais: 10 abiturientų gavo 4 – 

lietuvių kalbos ir literatūros, 3 – anglų kalbos, 2 – vokiečių kalbos, 1 – biologijos.  

 

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. 

             2013 m. įvyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, svarstyti  8 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. 

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

 formuoti pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir charakterio savybes, 
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 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: gebėjimas sukurti klasės bendruomenę, pasitikėjimas savimi, gebėjimas dirbti 

bendruomenėje, įvertinti savo žinias ir įgūdžius. Mokiniai moka priimti sprendimus ir atsakingo 

vadovo vaidmenį situacijose, kurios sukelia stiprias emocijas, savanoriaudami įgyja darbo įgūdžių. 

      Sausio 3 d. psichologė Jolanta Dimšienė, Alytaus miesto Pedagoginės psichologinės 

tarnybos (PPT) direktorė, gimnazijos mokytojams vedė seminarą savižudybių prevencijos tema. 

Kovo mėn. buvo vykdoma 5-8, I-IV klasių mokinių apklausa „Dėl žalingų įpročių paplitimo 

tyrimo“, kurios rezultatai pateikti Alytaus miesto PPT.  Organizuota „Savaitė be patyčių“. 

Balandžio mėnesį gimnazijos socialinė pedagogė ir psichologė atliko 5-8, I-II klasių mokinių tyrimą 

„Elektroninės patyčios gimnazijoje“ ir  vedė seminarą „Patyčios: teorija ir praktika“   Alytaus 

miesto  ir rajono bendrojo ugdymo   mokyklų socialiniams pedagogams. II a klasės mokiniai 

dalyvavo švaros akcijoje „Darom 2013”. Gegužės mėn. Ic klasės mokinių komanda dalyvavo 

Švietimo informacinių technologijų centro, koordinuojamo Saugesnio interneto, projekto reportažų 

ir filmukų kūrimo konkurse „Saugus internete“ ir laimėjo I -ąją vietą respublikoje. Birželio mėn. 

socialinė pedagogė ir psichologė parengė ir pristatė būsimųjų pirmaklasių tėvams lankstinuką 

,,Pirmaklasio adaptacija”. Spalio 11 d. II a, II b, II c klasės mokiniai kartu su gimnazijos socialine 

pedagoge ir psichologe dalyvavo psichologo Tomo Lagūnavičiaus paskaitoje „Kaip mokytis ir 

jausti malonumą“. Lapkričio 15 d. vyko Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Kiekvienos 

klasės vaikai gamino gėles, ant kurių rašė savo nuomonę bei mintis apie toleranciją. Šiomis gėlėmis 

buvo išpuošta  mokykla. Lapkričio 13-15 d. gimnazijos socialinė pedagogė ir psichologė atliko 

tyrimą „Penktokų adaptacija”, kurio rezultatai buvo aptarti su klasių vadovais ir pristatyti tėvų 

susirinkimuose. Gruodžio 1 d. paminėta Pasaulinė AIDS diena. Šv. Benedikto gimnazijos 

bendruomenė prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuojamo protų mūšio 

iniciatyvos „AIDS: geriau žinoti". Mokinių tarybos nariai gruodžio 2 d. kiekvienam atvykusiam į 

gimnaziją įsegė po AIDS simbolį - raudoną kaspiną. Biologijos mokytoja Aušra Zavistauskienė, 

psichologė Asta Draugelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Vaškelytė, 

socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė suorganizavo viktoriną Pasaulinei AIDS dienai 

„Protmūšis“.  Dalyvavo 4 komandos, kurios ne tik atsakinėjo į 16 sudėtingų klausimų, bet ir 

išklausė informaciją apie AIDS. Šiame renginyje buvo ugdomas mokinių tolerantiškas požiūris į 

žmogų, nešiojantį ŽIV virusą.  Gruodžio 2-13 d. minėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną. I 

klasės mokiniai su Alytaus miesto tarybos nariu diskutavo tema „Korupcija valstybinėse įstaigose“. 

II klasės mokiniai susitiko su FNTT specialistu, kuris kalbėjo tema „Institucijos, kovojančios su 

nusikalstamumu“.  

     Vyko klasės valandėlės patyčių, priekabiavimo, rūkymo, alkoholio vartojimo, saugaus 

elgesio internete  temomis. Visus metus buvo vykdomas individualus darbas su mokiniais ir 

teisėtais jų atstovais, sprendžiant iškilusias psichologines, socialines problemas.  

          2013 metais socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė atliko 172 individualius pokalbius su 

mokiniais. Buvo bendradarbiaujama ir keičiamasi informacija su Nepilnamečių reikalų policijos 

pareigūnais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Alytaus miesto Pedagogine ir psichologine tarnyba, 

nuolatos bendraujama ir bendradarbiaujama su klasių vadovais, mokinių tėvais ir dalykų 

mokytojais. 



 7 

          Mokiniams ir jų tėvams psichologinę pagalbą teikė psichologė Asta Draugelienė. Pagalbos į 

ją kreipėsi 48 klientai: 24 mokiniai, 10 tėvų, 14 mokytojų. Įvyko 72 konsultacijos gimnazijos 

mokiniams bei jų tėvams. Atlikti mokymosi stiliaus nustatymo  testai 7b, I a, III b,c klasėse. 

Mokytojų metodiniuose pasitarimuose skaityti pranešimai „Mokinių mokymosi stiliai. Kaip juos 

atpažinti ir taikyti mokymo procese“, „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. 

Rekomendacijos mokytojams“. Pagal klasių vadovų bei mokinių poreikius per klasės valandėles  

kalbėta elgesio, bendravimo, patyčių, ugdymo karjerai temomis. 

   Rezultatai: pagerėjo kai kurių mokinių elgesys, lankomumas, su tuo kartu susijęs ir 

pažangumas.  

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 

 

       Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą nuo 2013-01-01 iki  2013-06-07 skaičius – 116, nuo 

2013-09-01 iki 2013-12-31- 95 mokiniai.  

 

Pavėžėjimas 

 

Mokinių, važinėjančių į mokyklą iš kitų savivaldybių, skaičius -  135 mok. 

Mokinių, pavežamų maršrutiniais  autobusais, skaičius -  43 mok. 

Vieno mokinio,  pavežamo  maršrutiniu autobusu,  kaina  ~ 51,57 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos  

dalijamos iš pavežamų mokinių skaičiaus: 11500,00 : 223 ~ 51,57 Lt). 

 

V. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

          2013 metais  veikė 40  neformaliojo vaikų švietimo būrelių, iš jų 12 būrelių 1-4  ir 28 būreliai 

5-8, I-IV klasėse. Neformaliojo vaikų švietimo būrelius lanko 571 mokinys, t. y. 74 proc.:  323 

mergaitės ir 248 berniukai.  Mokiniai lanko ir kitas neformaliojo vaikų švietimo įstaigas mieste: 

muzikos mokyklą lanko 110 mokinių, 

dailės mokyklą lanko 21mokinys, 

sporto ir rekreacijos centrą lanko 228 mokiniai. 

         Iš viso 359 mokiniai lanko miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, tai sudaro 46,5 

procento bendro mokinių skaičiaus. 

 

Pagal BUP neformaliajam vaikų švietimui 2013m. skirta  

1-4 klasėse  16 valandų, 

5-8 klasėse  20 valandų, 

I-II klasėse  13 valandų, 

III-IV klasėse 18 valandų. 

 

Panaudota  

1-4  klasėse  16 valandų, 

5-8  klasėse  20 valandų, 

I-II  klasėse 13 valandų, 

III-IV klasėse 18 valandų. 

 

        Gimnazijos jaunių ir jaunuolių liaudies šokių  kolektyvai „Lašas“  2013 m. birželio 14-16 

dienomis dalyvavo respublikinėje šokių šventėje Marijampolėje. Jaunių choras dalyvavo Alytaus 

miesto šventėje. 2013 metų birželio 30 –liepos  7 dienomis dalyvavo 52-ajame Silivrio Jogurto 

šokių festivalyje Turkijoje. 

 

           Gimnazijoje aktyvi Šv. Benedikto ateitininkų kuopos veikla, kurioje dalyvauja 21 mokinys, 

valančiukų – 26 mokiniai, Maironiečių draugija – 10 mokinių. 
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           Neformaliojo vaikų švietimo valandos skirstomos, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų 

pageidavimus, poreikius, klasių komplektų skaičių, tradicijas, veiklos pobūdį, periodiškumą, 

turimas mokinio krepšelio lėšas. 

          Gimnazijoje veikia mokinių ir jaunimo organizacijos: Valančiukai, Šv. Benedikto ateitininkų 

kuopa, Maironiečių draugija, Jaunieji šauliai (nuo 2013m. rugsėjo mėn.). Organizacijų dalyviai 

rengia akcijas, susitikimus su kitų įstaigų mokiniais, vykdo savanorišką veiklą. 

            Aktyvia ir kūrybinga veikla pasižymi liaudies šokių kolektyvai “Lašas”, jaunių  ir bažnytinis 

choras, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris ,,Spindulys”.  Būrelių nariai aktyvūs renginių 

dalyviai ir organizatoriai. Jų veikla žinoma ne tik gimnazijoje, bet ir mieste bei respublikoje.    

            Mokinių intelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas ugdomas dailės, matematikų, medžio darbų, 

chemijos būreliuose. 

            Iš 28 būrelių 5-8  ir I-IV klasėse yra 5 sporto būreliai, kuriuos lanko 70 mokinių. 

           Gimnazijos mokiniai  aktyviai dalyvauja Alytaus  miesto, respublikiniuose renginiuose, 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. Jie yra daugelio renginių nugalėtojai, prizininkai, 

laimėtojai. 2013 metais  9 mokiniai yra respublikinių konkursų, olimpiadų prizininkai. 2013 metais  

Padėkos raštais, Diplomais iš viso buvo  apdovanoti 76 mokiniai arba  jų komandos. Daugiausia 

apdovanojimų teko 6a, 7a, 7b, IIa,  IIc klasių mokiniams. 

           Visi pradinių klasių mokiniai dalyvauja Alytaus miesto muziejuje vykdomose edukacinėse 

programose, susipažįsta su lietuvišku paveldu, dalyvaudami edukacinėse programose Prienuose, 

Anykščiuose. 

 

Mokinių pasiekimai  2013 metų  konkursuose, olimpiadose,varžybose    

                                                                      

Eil. 

Nr. 

Mokinio 

vardas, 

pavardė 

 

Klasė   Konkurso, olimpiados, varžybų 

pavadinimas 

Laimėjimas, 

apdovanojimas 

1.  Aleksandra 

Jenčiūtė, 

Smiltė 

Miškinytė, 

Alvija Zautraitė 

2b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  mokinių konkursas ,,Kaip 

aš įsivaizduoju geriamojo vandens 

lašą?“  

Alytaus miesto 

“Dzūkijos vandenų” 

Padėkos, 

2013 -05 

 

2.  Augustas 

Jasiūnas, 

Kasparas 

Arbačiauskas, 

Nojus Dimša, 

Ūla Guzevičiūtė, 

Paulina 

Avižienytė 

3b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių konkursas  

“Sveikuolių sveikuoliai”. 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

Visuomenės sveikatos 

centro biuro Padėkos 

3.  Greta Bozytė 

 

 

 

4b 

 

 

 

Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  pradinių klasių  mokinių 

konkursas  “Raštingiausias 

ketvirtokas”. 

I vieta,  

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013-03-21 
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4.  Evelina 

Staniulytė 

 

4a Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  pradinių klasių  mokinių 

konkursas  “Raštingiausias 

ketvirtokas”. 

I vieta,  

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013-03-21 

5.  Tadas 

Simanaitis  

4b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  pradinių klasių  mokinių 

eilėraščių kūrybos konkursas “Aš – 

Tėvynei”.  

Alytaus Anzelmo 

Matučio memorialinio  

kraštotyros muziejaus 

laureto Diplomas, 

2013-05-07  

6.  Gimnazijos 

mokinių 

komanda  

3-4 Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  pradinių klasių  kvadrato 

varžybos. 

I vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013-11-07 

7.  3-4 klasių 

mokinių 

komanda 

3-4 Zoninės bendrojo ugdymo mokyklų  

pradinių klasių  mokinių kvadrato 

varžybos.  

 

 

 

II vieta, 

Varėnos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir 

sporto  skyriaus  

Padėka, 2013-03 

8.  Gimnazijos 

mokinių 

komanda  

3b 

4b 

5c 

Projektas ,,Mes rūšiuojame‘‘. 

Elektroninių atliekų rinkimas. 

 

Projekto nugalėtojai  

9.  Arūnas 

Kilinskas 

1b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  pradinių klasių  mokinių  

fotografijos  konkursas, skirtas 

Žemės dienai. 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03 

10.  Aistė 

Česnavičiūtė 

Ic Lietuvos mokinių 46 – osios 

biologijos olimpiados antrasis 

etapas. 

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -01-25 

11.  Saulė Špokaitė II c Lietuvos mokinių    46-osios 

biologijos olimpiados antrasis 

etapas. 

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -01-25 

12.  Tomas 

Smolskas 

Ib 61-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados antrasis etapas. 

I vieta, 

Alytaus miesto 
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savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

13.  Arnas Mizara Ia 61-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados antrasis etapas. 

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

14.  Saulė Špokaitė IIc 61 –osios  Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados antrasis etapas. 

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

15.  Matas 

Miliauskas 

IIIa 61 –osios  Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados antrasis etapas. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

16.  Stasys 

Ražanauskas 

IVc 61-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados antrasis etapas. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

17.  Gimnazijos 

mokinių 

komanda 

IIa 

 

 

Respublikinis istorinių komiksų 

pancūzų kalba konkursas ,,Guillbert 

de Lannoy kelionė Lietuvoje”. 

II vieta, Diplomas, 

2013-05-26 

18.  Matas Česynas 6b 

 

Tarptautinis kompiuterinių 

kalėdinių ir naujametinių atvirukų 

konkursas ,,Žiemos fantazija 2012”.  

Natalijos Kazanovos 

 kompiuterių mokyklos 

Diplomas, 

2013-01-20 

19.  Tomas Graužlys Ic Tarptautinis konkursas – paroda 

,,Angelų miestas“. 

III vieta, Vilniaus 

lietuvių namų Padėka, 

2013-01-13 

20.  Akvilė 

Mizgirdaitė 

6a Tarptautinis konkursas – paroda 

,,Angelų miestas”.  

III vieta, Vilniaus 

lietuvių namų Padėka, 

2013-01-13 

21.  Neringa 

Graužlytė 

6a Tarptautinis konkursas – paroda 

,,Angelų miestas”. 

 

III vieta, Vilniaus 

lietuvių namų Padėka, 

2013-01-13 

22.  Ignas Valavičius 7b Tarptautinis konkursas – paroda 

,,Angelų miestas“. 

III vieta, Vilniaus 

lietuvių namų Padėka, 

2013-01-13 
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23.  Akvilė 

Vilpišauskaitė 

8b Lietuvos mokinių technologijos 

olimpiados antrasis etapas.  

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03-19 

24.  Ignas Valavičius 7b Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiados antrasis etapas.  

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03-19 

25.  Emilis 

Baliukonis 

7b Alytaus miesto  mokyklų 7 klasių 

mokinių istorijos konkursas. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03 

26.  Mantas 

Šmatavičius 

8b Alytaus miesto mokyklų 8 klasių 

mokinių istorijos konkursas. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03 

 

27.  Laura 

Račkauskaitė 

II b Alytaus miesto mokyklų  10  (II) 

klasių mokinių  istorijos konkursas.  

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -03 

28.  Greta 

Sakalauskaitė 

IVa Lietuvos mokinių respublikinis 

konkursas “Mano žvilgsnis į 

supantį pasaulį”.  

Lietuvos mokinių 

neformaliojo ugdymo 

švietimo centro 

Diplomas, 

2013-02-23 

29.  Gimnazijos 

mergaičių 

komanda 

 Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto 

slidinėjimo varžybos. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Diplomas, 

2013 -02-20 

30.  Gimnazijos 

mergaičių   

2 komandos 

 Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto mergaičių 

stalo teniso varžybos.  

 1 komanda - II vieta, 

2 komanda  - III vieta,  

 Alytaus miesto 

savivaldybės 
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administracijos 

Švietimo skyriaus  

Diplomai, 

2013 -01-23 

31.  Gimnazijos 

mergaičių 

komanda 

 Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto mergaičių 

tinklinio varžybos. 

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Diplomas, 

2013-01-16 

32.  Gimnazijos 

 4 mokinių  

komanda 

7b 

Ia 

Ib 

 

Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto šachmatų 

varžybos.  

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Diplomas, 

2013 -02-14 

33.  Gediminas 

Kašėta 

IVc Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiados antrasis etapas. 

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-21 

34.  Gimnazijos 7 

klasių mokinių 

komanda 

7  Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių 

mokinių matematinių žaidimų 

konkursas.  

I vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-18 

35.  Gimnazijos 

 6 klasių 

komanda 

6  Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo  mokyklų  

6 klasių mokinių matematikos 

komandinė olimpiada.  

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-17 

36.  Aistė 

Česnavičiūtė 

Ic Gamtos mokslų daktaro  

 V. Nedzinsko gamtamokslinių 

žinių konkursas.   

III vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-04 

37.  Gimnazijos 

mergaičių 

komanda 

 Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio Alytaus miesto mergaičių 

orientavimosi sporto varžybos. 

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Diplomas, 2013 -04-18 
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38.  Dovydas 

Juodžiukynas 

 

8a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo  mokyklų rašinio 

konkursas ,,Mano gimtinė – 

Dzūkija”.               

II vieta, 

 Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 2013-04-29 

39.  Lorena 

Masionytė 

7a Respublikinis 7 klasių mokinių 

prancūzų kalbos (antrosios užsienio 

kalbos) konkursas ,,Aš kalbu 

prancūziškai, o tu?“  

Konkurso laureatė  

2013 -02 

40.  Silvija Žukaitytė 7a Respublikinis 7 klasių prancūzų 

kalbos (antrosios užsienio kalbos) 

konkursas ,,Aš kalbu prancūziškai, 

o tu?” 

Konkurso laureatė, 

2013-02 

41.  Liepa Šimaitytė  5c Alytaus miesto Mažoji rusų kalbos 

olimpiada, raiškiojo skaitymo 

konkursas.  

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

42.  Aistė 

Česnavičiūtė 

Ic Alytaus miesto Mažoji rusų kalbos 

olimpiada, raiškiojo skaitymo 

konkursas.  

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

43.  Paulina 

Stanionytė 

IIc Alytaus miesto gamtos mokslų 

daktaro V.Nedzinsko 

gamtamokslinių žinių konkursas.         

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-04 

44.  Lina Luisa 

Neringa 

Reckevitz 

IVb 19-oji Lietuvos mokinių dailės 

olimpiados antrasis etapas.  

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

45.  Karolis Vaičaitis Ia Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas,  antrasis 

etapas,  I-IV gimnazijos klasių 

grupė. 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -01-25 
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46.  Mažvydas 

Stanevičius 

II a Alytaus miesto  bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių konkursas   

 “Kaip aš įsivaizduoju geriamojo 

vandens lašą?” 

Alytaus miesto 

savivaldybės „Dzūkijos 

vandenų“ Diplomas, 

2013 -05 

47.  Martynas Aliulis 7a Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiados antrasis 

etapas. 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

48.  Elijus 

Varpukevičius 

7b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-8 klasių matematikos 

olimpiados antrasis etapas. 

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

49.  Vytautė 

Stankevičiūtė 

6 a Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių konkursas ,,Kaip 

aš įsivaizduoju geriamojo vandens 

lašą?‘.  

Alytaus miesto 

“Dzūkijos vandenų” 

Diplomas, 

2013 -05 

50.  Emilija 

Čiginskaitė 

6b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių konkursas ,,Kaip 

aš įsivaizduoju geriamojo vandens 

lašą?“  

Alytaus miesto 

“Dzūkijos vandenų” 

Diplomas, 

2013 -05 

51.  Rokas Cegialis IIa Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių konkursas ,,Kaip 

aš įsivaizduoju geriamojo vandens 

lašą?“  

Alytaus miesto 

“Dzūkijos vandenų” 

Diplomas, 

2013 -05 

52.  Vilius 

Kavaliauskas 

5b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiados antrasis 

etapas.  

I vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

53.  Greta Prakapaitė Ib 51- osios Lietuvos mokinių  9 

klasių mokinių chemijos 

olimpiados antrasis etapas. 

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

54.  Justina 

Vaičiukynaitė 

II a Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams.  

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 
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55.  Urtė Stulpinaitė III b Alytaus miesto  bendrojo ugdymo 

mokyklų  mokinių teksto greitojo 

rašymo  kompiuteriu konkursas. 

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 

 

56.  Taura 

Kavaliauskaitė 

III b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu konkursas. 

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 

57.  Emilis 

Baliukonis 

7b Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  7-8 klasių  mokinių 

teksto greitojo rašymo kompiuteriu 

konkursas. 

 

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 

58.  Emilis 

Baliukonis 

7b Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

informacinių technologijų 

kūrybinių darbų konkursas. 

Svetainių kūrimas.  

 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

59.  Mangirdas 

Masiulionis 

IIc Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų  I-II klasių mokinių teksto 

greitojo rašymo kompiuteriu 

konkursas.  

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 

60.  Emilija 

Gecevičiūtė 

Ia Alytaus miesto  savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių  

informacinių technologijų 

kūrybinių darbų konkursas. 

Pateikčių kūrimas.  

I vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka 

2013-04-15 

61.  Miglė 

Vyšniauskaitė 

IIb Alytaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų I-II klasių  mokinių teksto 

greitojo rašymo kompiuteriu 

konkursas. 

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 
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62.  Dominykas 

Rudzevičius 

Ic 62 –oji Lietuvos mokinių 

matematikos  olimpiados antrasis 

etapas.  

II vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

63.  Aistė 

Česnavičiūtė 

Ic 62 –oji Lietuvos mokinių 

matematikos   olimpiados antrasis 

etapas. 

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

64.  Aurimas 

Žvirblis 

8a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

informacinių technologijų 

konkursas.  

III vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -05-21 

65.  Erika 

Kriščiūnaitė 

6a Alytaus miesto savivaldybės  

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos  komandinės 

olimpiados antrasis etapas.   

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

66.  Emilis 

Baliukonis 

7b Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo  mokyklų 

mokinių matematikos komandinis 

konkursas ,,Žaidžiame 

matematiką“. 

I vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 04-15 

67.  Gabrielė 

Vaitkevičiūtė 

6b Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo  mokyklų 

mokinių matematikos  komandinės 

olimpiados antrasis etapas.  

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

68.  Jonas 

Navalinskas 

6a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos  komandinės 

olimpiados antrasis etapas.  

III vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -02-25 
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69.  Mantas Leketas 7a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos komandinis konkursas 

,,Žaidžiame matematiką. 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

70.  Ieva 

Ivanauskaitė 

6b Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų  

mokinių matematikos komandinės 

olimpiados antrasis etapas.   

III vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

 

71.  Tadas 

Jurčiukonis 

6a Alytaus miesto  bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių matematikos 

komandinės olimpiados antrasis 

etapas.  

III vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

72.  Silvija Žukaitytė 7a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo  mokyklų 

mokinių matematikos komandinis 

konkursas ,,Žaidžiame 

matematiką“. 

I vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 2013-04-15 

 

73.  Martynas Aliulis 7a Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos komandinis konkursas 

,, Žaidžiame matematiką“.  

 I vieta,  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

 

74.  Giedrė 

Surdokaitė 

7b Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

matematikos komandinis konkursas 

,,Žaidžiame matematiką“. 

I vieta, 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus  

Padėka, 

2013 -04-15 

 

75.  Dovydas 

Peseckis, 

Aiseta Purvinytė 

 

5c 

 

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų 

apžiūra –konkursas  

,,Šimtakojis 2013‘‘.  

Laureato diplomai 
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76.  

 

Gimnazijos  

9 mokinių 

komanda.  

Ic 

 

 

Respublikinis švietimo 

informacinių technologijų centro 

koordinuojamo Saugesnio interneto 

projekto reportažų ir filmukų 

kūrimo konkursas ,,Saugus 

internetas‘‘. Reportažas apie 

draugišką elgesį internete.  

Švietimo informacinių 

technologijų centro 

Padėkos, dovanos 

nugalėtojams, 

2013-06-12 

 

 

 

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. 2013 

metais įvyko 6 posėdžiai, kuriuose svarstytas mokinių papildomų atostogų laiko perkėlimas, 

pedagogų kvalifikacija ir pedagogų atestacijos (išskyrus psichologus) 2013-2015 m. programa, 

vadovėlių ir  mokymo(si) priemonių užsakymas 2013-2014 m. m., pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo planai 2013-2014 m. m., gimnazijos 2012 m. ir 2013 m. veiklos 

rezultatai, gimnazijos veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2013-2014 m. m., Vaiko gerovės 

komisijos veikla, Vertybinio ugdymo programa, atnaujintos Vidaus tvarkos taisyklės, vadovėlių, 

grožinės literatūros ir mokymo priemonių panaudojimas ugdymo procese, gimnazijos 2013 m. 

veiklos planas ir gimnazijos 2013-2015 m. strateginis planas. 

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 2012-2013 m. m. mokinių pasiekimai, brandos 

egzaminų rezultatai,  2013 metais vasario mėn.   svarstyta I-ojo pusmečio mokinių mokymosi 

pasiekimai, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo ir bendravimo kultūra, jos įtaka ugdymo 

procesui, būsimųjų II -IV gimnazijos klasių mokinių apklausos dėl dalykų modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 2013-2014 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 2012-2013 m. m. nutarimų vykdymas, ugdymo planas 2013-2014 m. 

m.,  gimnazijos veiklos programos įgyvendinimas ir gairės 2014-2015 m. m., gimnazijos veiklos 

veiksmų planas 2013-2014 m. m., aptarta, kaip vykdomas Gimnazijos veiklos tobulinimo planas, 

patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2012 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-205, svarstytas  

„Ugdymo turinio planavimo, vertybinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į 

ugdymo turinį tvarkos aprašas“, bendruomenės vasaros poilsio organizavimas, mokytojų ir 

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

poreikių tenkinimas ir pasiekimai, Vertybinio ugdymo programa. Išrinktas atstovas į Alytaus miesto 

švietimo tarybą.  

Mokytojų profesiniame pasitarime mokytojams pristatyta IOES online platforma – pamokos 

tobulinimo ir įsivertinimo internetinė platforma, svarstyta  vykdomų  respublikinių ir tarptautinių  

tęstinių projektų eiga ir rezultatai,  nauji projektai su Baltarusijos Respublikos Gardino srities 

Smurgainių gimnazija, Pelesos (Baltarusijos Respublika) vidurine mokykla lietuvių mokomąja 

kalba, svarstytas  mokytojų apdovanojimas Tarptautinės mokytojų dienos proga, mokinių ir 

mokytojų vasaros poilsio organizavimas, mokinių nemokamas maitinimas, mokytojų komandų 

darbo ir veiklos rezultatai. Mokytojai supažindinti su Ekstremalių situacijų valdymo planu ir 

Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių 2013-2015 metų planu. Svarstyta šventinės Kalėdų 

nuotaikos kūrimas ir gimnazijos bendruomenės Kūčių vakarienės organizavimas.  
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Metodinė taryba organizuoja gimnazijos metodinę veiklą pagal direktoriaus patvirtintus 

metodinės tarybos nuostatus. Metodinė taryba  2013 metais svarstė  Vertybinio ugdymo programos 

projektą, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą 2013-2014 m. m., pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programos ugdymo planus, vertino metodinės tarybos ir metodinių grupių 

praktinės veiklos rezultatus ir veiklos gaires, prioritetus, tikslus ir uždavinius, diagnostinių ir 

pasiekimų patikrinimo testų parengimą, mokytojų apdovanojimą Tarptautinės mokytojų dienos 

proga.  

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

klausimais, svarstė 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 renginius, Alytaus miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo projektus.     

  

VII. GIMNAZIJOJE VEIKIANČIŲ KOMANDŲ IR SAMBŪRIO „SPINDULYS“ VEIKLA 

 

          2013 m. gimnazijos  Profesinio švietimo komanda vykdė švietėjišką ir tiriamąją veiklą, vedė 

grupinius užsiėmimus, teikė individualias konsultacijas profesijos pasirinkimo klausimais, 

bendradarbiavo su socialiniais partneriais.   

 
         Nuoseklus ir sistemingas Profesinio švietimo komandos darbas gimnazijoje sudarė sąlygas 

mokiniams kelti karjeros tikslus, susipažinti su naujovėmis, stojant į Lietuvos aukštąsiais mokyklas, 

kintančiomis darbo rinkos tendencijomis. 2013 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. 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. Atliko 2013 m. laidos abiturientų tolimesnio mokymosi ir veiklos analizę, duomenis aptarė 

gimnazijos Mokytojų tarybos posėdyje, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.  

        Gimnazija, tęsdama tradicijas, 2013 m. ugdymą karjerai organizavo ugdymo proceso 

dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai (profesinės karjeros diena), integravo į 

atskirų dalykų ugdymo turinį (parengta ir III-IV gimnazijos klasėse įgyvendinama ,,Ugdymo 

karjerai“ programa), projektinę veiklą, klasių valandėles, neformalųjį vaikų švietimą. 

         Karjeros ugdymo dieną, 2013 m. spalio 15 d., 5-8 klasių mokiniai lankėsi įvairiose Alytaus 

miesto ir rajono  įstaigose ir įmonėse, savo tėvų darbovietėse, pvz. UAB Rixa, Alytaus 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, hemodializės klinikoje UAB ,,Diaverum“, siuvykloje - 

parduotuvėje UAB ,,Bliss“ ir Alytaus apskrities VKP, Alytaus rajono apylinkės teisme.  I-IV klasių 

mokiniai lankėsi UAB ,,Dzūkijos vandenys“, Alytaus kolegijoje,  abiturientai vyko į KTU ir VDU. 

III  klasių gimnazistai Vilniaus  universitete susipažino su universiteto istorija, siūlomomis studijų 

programomis, stojimo tvarka. Karjerai ugdymo dienos veiklos planas buvo parengtas, atsižvelgiant į 
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profesinio švietimo komandos rekomendacijas bei mokinių poreikius  ir  amžių. Jai įgyvendinti iš 

mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinio profesiniam orientavimui ir pažintinei veiklai, paskirta 500 

Lt. 

           2013 m. profesinio švietmo komanda organizavo 17 renginių, susitikimų mokiniams su 

įvairių profesijų ir aukštųjų mokyklų atstovais, įstaigų, teikiančių profesinio informavimo, 

konsultavimo ir orientavimo paslaugas, darbuotojais.  

          2013 m. II – IV klasių mokiniai dalyvavo Kolpingo kolegijos pristatyme ir diskusijoje apie 

kolegijos teikiamo aukštojo išsilavinimo privalumus. Buvęs gimnazijos mokinys Matas 

Baltrukevičius pristatė studijas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Rudenį 

vyresniųjų klasių gimnazistai  susitiko su didžiausios Europoje apie studijas užsienyje 

informuojančios asociacijos ,,Fox dreem“ Lietuvoje bei didžiausios Lietuvoje kalbų mokyklos 

,,Kalba.lt“  atstovais, kurie kalbėjo apie studijas užsienyje.  Patirtimi ir įspūdžiais apie mokymosi 

sąlygas užsienyje dalijosi ir pristatė tarptautinės teisės studijas Anglijos universitetuose buvusi 

gimnazijos mokinė Aistė Izmailovaitė. 

          Ryškus ir reikšmingas gimnazijai bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Apie 

galimybes studijuoti gimtajame mieste III-IV klasių mokiniai kalbėjosi su Alytaus kolegijos 

studentais ir dėstytojais. Pavasarį 30 trečiųjų gimnazijos klasių mokinių vyko į M.Romerio 

universitetą ir dalyvavo renginyje ,,Tapk MRU studentu vienai dienai“. Pavasarį gimnazistai 

susitiko su KTU medienos technologijos katedros darbuotojais bei medienos gaminių įmonių 

vadovais ir susipažino su KTU ir karjeros galimybėmis medienos pramonės įmonėse. II ir IV klasių 

mokiniai vyko į KTU ir dalyvavo projekto ,,Tyrėjų naktis“ renginiuose. 12 gimnazijos abiturientų 

dalyvavo socialinių partnerių ,,Kalba.lt“ organizuotoje išvykoje į tarptautinę parodą – praktinį 

seminarą ,,Išsilavinimas ir karjera 2013“. Susitikime su Alytaus teritorinės darbo biržos vyr. 

specialiste E.Karalaitiene gimnazistai susipažino su darbo rinkos prognozėmis ir įsidarbinimo 

galimybėmis 2013 metais.  

          Panaudojant realaus ir virtualaus darbo kontekstą bei aplinką, organizuotas profesinis 

veiklinimas, praktinė mokinių veikla. Gimnazija 2013 m. lapkričio mėnesį dalyvavo  nacionalinės 

karjeros savaitėje. Lapkričio 12 d. I klasių mokiniai vyko į Swedbanką, o lapkričio 13 d.  banko 

darbuotoja N.Masiulionienė gimnazistams vedė pamoką ,,Supažindinimas su banko veikla“.  

Lapkričio 26 d. abiturientai dalyvavo Laisvosios rinkos instituto darbuotojų vestoje pamokoje ,,Ką 

apie ekonomiką sako Big Mac indeksas?“.    

          2013 m. Profesinio švietimo komanda 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 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, kitais su karjeros planavimu susijusiais 

klausimais. II gimnazijos  klasėse atliktas tyrimas J.Hollando testu. Organizuotas  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. Gimnazijos psichologė 

A.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“.  Karjeros planus pildė 5-8 ir I-IV klasių  

412 mokinių.  Gimnazijos psichologė abiturientams organizavo ir vedė užsiėmimus ,,Sumažinkime 

egzaminų baimę“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Janulytė klasių valandėlėse ir individualiai 

konsultavo II  klasių mokinius dėl individualaus ugdymo plano sudarymo, tikslingo mokomųjų 

dalykų programų ir jų kursų pasirinkimo. 2013 m. sausio mėn. vykdyta II klasės mokinių apklausa 

,,Dėl karjeros planavimo“ (apklausos rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje).  

               Visiems II klasių mokiniams suteikta tinkama individuali ir grupinė pagalba, rengiant 

individualius ugdymo(si) planus  pagal vidurinio ugdymo programą 2013-2015 m. m.   
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              2013 m. gimnazijos biblioteka papildyta naujais leidiniais, kuriuose nuosekliai aprašomas 

karjeros planavimas, atnaujinta informacinė medžiaga apie aukštųjų, aukštesniųjų ir profesinių 

mokyklų studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas. 

 

               2013 metais buvo aktyvi Religinio ugdymo komandos veikla,   kurios tikslas - ugdyti(s) 

krikščioniškąsias ir universaliąsias vertybes, vadovaujantis savanoriškumo principu.  

Vyko tokie renginiai: 

 gimnazijos bendruomenės delegacijos – mokinių, jų tėvų ir mokytojų dalyvavimas 

naujametiniame susitikime Taize (Italija), 2012-12-26 -2013-01-06; 

 šv. Mišios, skirtos Laisvės dienos gynėjų paminėjimui, pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, 2013-01-11; 

 inscenizacija „Jėzaus gimimas“ tikintiesiems Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 2013-01-

13; 

 šv. Mišios Pelenų dienai Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 2013-02-13;š 

 kun. Sigito Bitkausko, Griškabūdžio parapijos klebono, egzorcisto susitikimas su gimnazijos 

mokytojais ir tėvais, 2013-02-20; 

 Kryžiaus kelio apmąstymai Viešpaties Gailestingumo koplyčioje 2013 m. penktadieniais 

Gavėnios laikotarpiu; 

 šv. Mišios, skirtos Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui 2013-03-02; 

 Gavėnios rekolekcijos mokytojams ir visiems gimnazijos dirbantiesiems 2013-03-22; 

 Šv. Benedikto vardo ir Amatų diena, 2013-03-19; 

 Verbų procesija iš gimnazijos į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią 2013 -03 -24; 

 Atvelykio šventė gimnazijos Viešpaties Gailestingumo koplyčioje,  2013 -04 -07; 

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

 Sutvirtinimo sakramento šventė 2013 -04 -20; 

 ketvirtaklasių Pirmosios Komunijos šventė 2013 -05 -19; 

 Padėkos š0v. Mišios  mokiniams mokslo metų pabaigoje, 2013-05-22, 2013-05-27, 2013-06-

05; 

 koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai – pradinių klasių mokinių tėvams, seneliams, 

2013-05-28; 

 išvyka į Europos katalikiškojo jaunimo šventę „Tango Francesco“ Lednicoje (Lenkija), 2013-

05-31-06-01; 

 gimnazijos bendruomenės piligriminė kelionė-seminaras  po Suvalkiją,  Padėkos  šv. Mišios 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje Lūginės kaime (Marijampolės r.), 2013-06-20; 

 gimnazistų dalyvavimas Lietuvos jaunimo dienose 2013 „Aš jus draugais vadinu“ Kaune, 

2013-06-28-30; 

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

Marijos ėmimo į dangų (Žolinę) atlaidus 2013-08-15; 

 šv. Mišios mokslo metų pradžiai  mokytojams, tėvams, 1-5 klasių mokiniams 2013-09-01,  6-

8 ir I –IV gimnazijos  klasių mokiniams 2013- 09-02 Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje;  

 religinio ugdymo popietė „Popiežiaus Pranciškaus enciklika“ gimnazijos dirbantiesiems, 

2013-10-17; 

 mokinių ir mokytojų susitikimas su seserimis elzbietietėmis iš Vroclavo (Lenkija), 2013-11-

07; 

 gimnazijos dirbančiųjų  piligriminė kelionė į Lichenės (Lenkija) Dievo Motinos baziliką ir 

Torūnę (Lenkija), 2013-11-15-17; 

 gimnazijos Šv. Benedikto ateitininkų  kuopos išvyka į Vilniaus krašto ateitininkų savaitgalį 

Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, 2013-11-17; 

 Dainavos krašto ateitininkų konferencija gimnazijoje, 2013-11-25; 

 Rarotų šv. Mišios gimnazijos Gailestingumo koplyčioje -2013-12-02 -12-20; 

 Kūčių vakarienės klasėse, 2013-12-10-18; 
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 Kūčių vakarienė gimnazijos dirbantiesiems 2013-12-19;   

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

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

 

Mokiniai dalyvavo konkursuose, projektuose, akcijose: 

 mokinių dalyvavimas projekto „ Tvirta šeima – stipri tauta“ I-ajame  ir II-ajame etape „Karas 

ir taika prasideda šeimoje“ (pagal motiną Teresę), 2013-03 -2013-06; 

 projekto „ Tvirta šeima – stipri tauta“ pradinių klasių  mokinių kūrybinių darbų konkursas „Aš 

širdyje labai myliu savo mamą“, 2013-05-07; 

 renginiai, skirti Tarptautinei šeimos dienai paminėti, 2013-05-14-15;  

 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 „ Ištiesk pagalbos ranką“ Gavėnios  laikotarpiu; 

 akcija „Laiškas sergančiam draugui“ Advento laikotarpiu. 

 

Gimnazijos vadovai, mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, kurias organizavo 

NKMA ir Lietuvos švietimo centrai : 

 seminaras „Vertybinio ugdymo programos rengimas. Sveikatingumas ir profesija: integralaus 

požiūrio nauda vadovams“, 2013-01-03-05; 

 seminaras „Krikščioniškų vertybių puoselėjimas jaunimo ugdyme“, 2013-03-13; 

 respublikinė konferencija „Katalikiškas švietimas šiandien – ką jis reiškia mūsų moderniai 

kultūrai?“, 2013-04-23; 

 respublikinė konferencija „Krikščioniškų bendražmogiškų vertybių integracija į ugdymo 

procesą“, 2013-10-25; 

 konferencija „Dvasiniai mokymai ir medicina: ar sveikame kūne visada sveika dvasia?“, 

2013-10-28; 

 edukacinė kelionė-seminaras „Ugdymo turinio kryptys ir prioritetai Lenkijos bendrojo 

lavinimo mokykloje“, 2013-11-15-17. 

 

        Siekiant ugdyti mokinių universaliąsias  ir krikščioniškąsias vertybes, gimnazijoje  aktyviai 

dirbo sambūris „Spindulys“, bendradarbiaudamas su bibliotekininkėmis, lietuvių kalbos, 

socialinių mokslų, užsienio kalbų, pradinių klasių mokytojais. Paminėta Laisvės gynėjų diena, vyko 

pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 2013-01-13. Organizuota įspūdinga Užgavėnių šventė 

„Žiema žiema, bėk iš kiemo“, Blynų blyno konkursas 2013-02-12. Leidyklos „Nieko rimto“ 

darbuotojai susitiko su pradinių klasių mokiniais, surengta knygų vaikams mugė 2013-02-13 ir 

2013-11-14. Miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniams 2013-02-18 surengtas 

meninio skaitymo konkursas, skirtas Anzelmo Matučio 90-osioms gimimo metinėms, gimnazijos 

pradinukų kūrybinių darbų konkursas.   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjime 

2013-03-07  koncertavo Lietuvos operos solistė Judita Leitaitė.  Balandžio 25 d. surengtas renginys, 

skirtas Vinco Mykolaičio – Putino 120-osioms gimimo metinėms, kuriame dalyvavo mokytojai ir 

vyresniųjų klasių  mokiniai iš visų Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų. Gegužės 2 d. vyko renginys 

„Kartu Europos labui“, skirtas Europos dienai. Gražiai pasitikti naujieji mokslo metai – Mokslo ir 

žinių diena. Rugsėjo 26 d. surengta Europos kalbų dienos popietė. Spalio 17 d. gimnazistai susitiko 

su Sąjūdžio dalyviais – kun. Alfonsu Bulota ir Vytautu Markevičiumi. Lapkričio 12 d. vyko 

renginys, skirtas Meilės Lukšienės metams paminėti, lapkričio 21 d. parodyta  kompozicija, skirta 

Simono Daukanto 220-osioms gimimo metinėms. Tarmių metų užbaigimui renginyje „Poezija 

tarmiškai“ lapkričio 29 d. dalyvavo poetai Vladas Braziūnas, Teklė Džervienė ir Alytaus jaunimo 

centro etnografinis ansamblis „Kupolėlis“. 
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VIII. BENDRADARBIAVIMAS, PARTNERYSTĖ  

 

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

- tęsti pradėtą bendradarbiavimą su Švedijos Varnamo Finnvedens gimnazija; 
- supažindinti gimnazijos 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  2013 m. lapkričio 11 – 15 d.: 

- susitikimas su gimnazijos bendruomene, Švedijos šalies pristatymas; 

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

administracijos darbuotojais; 

- pažintinės, edukacinės ekskursijos po Lietuvą, po Alytaus istorines vietoves; 

- integruotos pamokos švedų mokiniams (lietuvių kalba – anglų kalba); 

Numatomas susitikimas Švedijoje 2014 m. balandžio 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 Birutė Gudleikienė ir anglų kalbos mokytoja 

Ieva Kizelytė. Svečiai iš Švedijos (10 mokinių ir 2 mokytojai). 

          2.Tarptautinis mainų projektas ,,Lietuva –Vokietija (Aurich) Ulricianum gimnazija“ 
(tęstinis, nuo 2011 m.).  Tema ,,Kalba ir istorija“.  2012-2013 m. m. tema „Laisvė“. 

Projekto tikslai:  

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

papročiais; 

- ugdyti mokinių kalbinius įgūdžius vokiečių kalba, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

Veiklos programa 

 Susitikimas  2013 m. balandžio mėn: 

- edukacinės ekskursijos, išvykos: Bremenas, Hamburgas, Helgolanos sala; Vilnius 

Druskininkai, Kaunas; 

-  integruotos pamokos (lietuvių k.-  vokiečių k. – dailės): vokiečių mokiniai vedė pamokas 

lietuviams. 

             3.Projektas „Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas bendradarbiaujant su Pelesos 

(Baltarusijos Respublika) vidurine mokykla lietuvių mokomąja kalba“. Projektas vykdytas nuo 

2013m. sausio mėn. iki 2013m. gruodžio mėn. 

            Projekto tikslas: partnerystės ugdymas bendradarbiaujant su Pelesos vidurinės mokyklos 

mokiniais ir mokytojais, tautiškumo, tradicijų, papročių puoselėjimas. Pažintinė, kultūrinė, istorinė 

veikla.  

           Projektui vykdyti gauta 3000 Lt iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto. Lėšos  panaudotos 

ekskursijoms, išvykoms, kelionėms, autobusų nuomai. 

          4.Tarptautinis mainų projektas ,,Partnerystės plėtojimas bendradarbiaujant su Smurgainių 

gimnazijos (Baltarusijos Respublika) mokiniais ir mokytojais“. 

          Tikslai: pažintinė, meninė, kultūrinė veikla, tolerancijos ir pagarbos ugdymas, gerosios 

patirties sklaida, organizuojant ugdymo procesą, naujų šiuolaikinių technologijų taikymas, 

integracinis mokymas ir mokymasis. 

Veiklos programa 

           Miestų – partnerių susitikimai Baltarusijoje 2013 m. gegužės 23 d.   ir 2013 m. spalio 4-6 d.  

baltarusių viešnagė Šv. Benedikto  gimnazijoje.  
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           Žvilgsnis į ugdymo procesą, pamokų stebėjimas: IKT panaudojimas ugdymo procese, dalykų 

integracija, projektinė veikla. 

          Gimnazijų meninė programa:  sveikinimai, koncertai. Ekskursijs po gimnazijų  edukacines 

erdves.  Svečiams - kelionė į Trakus, supažindinimas su kitomis istorinėmis Lietuvos vietovėmis. 

 

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. 

2013 m. vasarą Nemunaičio stovykloje dalyvavo 109 gimnazijos mokiniai.  

Buvo organizuota vasaros futbolo mokykla gimnazijoje,  vykdyta akcija „Noriu – sportuoju“, 

surengtas  piligriminis jaunimo žygis po Lietuvos katedras.    

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 įsataiga 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 2013 metų  pradžioje ir pabaigoje  - 1143042 Lt, 

Vilkaviškio vyskupijos kurijos - 13675 Lt, iš viso: 1156717 Lt. Per 2013 metus gauta išAlytaus 

miesto savivaldybės biudžeto 936717 Lt, valstybės biudžeto -2971011 Lt, Europos Sąjungos – 607 

Lt, kitų šaltinių -39893 Lt, veiklos  (patalpų nuoma, baseino, valgyklos) pajamos - 40428 Lt, iš 

viso: 3988656 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. 

           2013 metais ilgalaikio turto įsigyta  už 20000 Lt. Ilgalaikio turto perleista kitiems subjektams 

nebuvo.  

          2013 metais gimnazijos sąnaudos 3992267 Lt, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms -3469535 Lt, valdymo sąnaudos -257622 Lt. 

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

darbo užmokestis - 62542 Lt. 

 

Lėšos, skirtos gimnazijai 2013 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką tūkst. Lt. 

 

 Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavimui 

Iš viso 

Skirta lėšų 27,7 34,2 11,1 6,9 0,6 80,5 

Panaudota 

lėšų 

27,7 34,2 11,1 6,9 0,6 80,5 

 



 25 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai, 950,8 tūkst. litų.  

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos gimnazijai vieno mokinio išlaikymui, 3,8 tūkst. litų. 

Iš viso skirta lėšų gimnazijai 3921,9 tūkst. litų. 

 

INFORMACIJA 

apie gautą 2013 metais papildomą (ne iš savivaldybės biudžeto ) finansavimą arba kitokią paramą iš 

kitų šaltinių tūkst. litų 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba 

kitokiosd paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados, ir t. t. ) pavadinimas 

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška tūkst.. litų 

Kamir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

naudojama 

 

1. Europos Sąjungos paramos lėšos 

 

  

2. Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos 

 

  

3. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa „Pienas vaikams“  

8,5 Programai „Pienas 

vaikams“ vykdyti 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

5,9 Programai „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“ vykdyti 

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai 

5,9 Mokinių projektinei 

veiklai, einamosioms 

išlaidoms 

6. Švietimo ir mokslo ministerijos 

finansuotos programos ir projektai 

(nurodyti programą ir vykdyto projekto 

pavadinimą) iš viso: 

5,1  

6.1. NEC 5,1 Brandos egzaminams 

vykdyti 

6.2.    

6.3.    

6.4.    

7. Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso: 15,1  

7.1. Rrėmimo lėšos 0,7 Mokinių projektinei 

veiklai 

7.2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų , instrumentų nuoma ir t. t. ) 

14,4 Šildymo išlaidoms 

apmokėti 

7.3.    

7.4.    

8. Viešųjų įstaigų nuosavos lėšos  26,3 Pailgintos d. d. grupės 

auklėtojų darbo 

užmokesčiui, baseino 

priežiūrai, remontui 

 Iš viso: 66,8  
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XI. PASIEKIMAI 

 

          Apibendrinant gimnazijos 2013 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. Aukšti abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai (63,40 proc. išlaikyta 

įvertinimais 50-100 balų,  t. y. 5,18 proc. daugiau nei 2012 m.; išlaikyta 99,15 proc. valstybinių 

brandos egzaminų, t.y. 1,82 proc. daugiau nei 2012 m.). 

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

dalyviai,  prizininkai, laureatai, nugalėtojai. 

       6. Mokinių pasiekimai užtikrina  tolimesnį jų mokymąsi. 

       7. Palaikoma partnerystė su kitomis švietimo institucijomis, plėtojami tarptautiniai projektai. 

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

       9. Sėkminga bendruomenės lyderių paieška. 

     10. Kryptingai ugdomos bendražmogiškosios ir už katalikiškosios vertybės, puoselėjamos  

tradicijos, telkiančios ir vienijančios bendruomenę.   

     11.  Jauki ir svetinga gimnazijos aplinka. 

 

 

Direktorius Vytautas Bigaila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Teresė Langienė 

2014-02-26 
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2013 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

                                                                              
Egzaminas 

Laikė valstybinius 
brandos 

egzaminus 
1-100 50 - 100 75-100 90-100 100 

sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Lietuvių k. ir 

literatūra 69 98,57 67 97,10 47 69,57 26 37,68 16 23,19 4 5,79 

Anglų k. 51 72,86 51 100 37 72,55 19 37,25 8 15,69 3 5,88 

Matematika 43 61,43 43 100 23 53,49 8 18,6 4 9,3 0 0 

Istorija 30 42,86 30 100 19 63,33 7 23,33 2 6,67 0 0 

Biologija 16 22,86 16 100 10 62,5 6 37,5 4 25 1 6,25 

Fizika 8 11,43 8 100 5 62,5 0 0 0 0 0 0 

Chemija 11 15,71 11 100 3 27,27 1 9,09 0 0 0 0 

Informacinės 
technologijos 6 8,57 6 100 5 83,33 2 50 1 16,67 0 0 

Rusų k. 1 1,47 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 priedas 
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97,1 100 100 100 100 100 100 100 100

91,99
98,77 96,34 93,4

83,33
90,19

98,59

85,71

100

90,15 98,64 93,37 95,44 82,43 95,25 97,84 94,09 99,41
0
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Lietuvių

kalba ir
literatūra

Anglų kalba Matematika Istorija Inf.

technologijos

Biologija Chemija Fizika Rusų kalba

Gimnazijoje Savivaldybėje Šalyje

  
  

VVaallssttyybbiinniiuuss  bbrraannddooss  eeggzzaammiinnuuss  iiššllaaiikkiiuussiiųųjjųų  kkaannddiiddaattųų  ddaalliiss  ((pprroocc..))  ggiimmnnaazziijjoojjee,,  ssaavviivvaallddyybbėėjjee,,  

ššaallyyjjee  22001133  mm..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 priedas 
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VVaallssttyybbiinniiųų  bbrraannddooss  eeggzzaammiinnųų  įįvveerrttiinniimmųų  ((bbaallaaiiss))    
vviidduurrkkiiaaii  22001133  mm..  

 

3 priedas 


