Po paskutiniojo Lietuvos – Lenkijos padalinimo 1795 metais Sūduva atiteko
Prūsijai, o nuo 1807 metų Napoleono sukurtai Varšuvos kunigaikštystei Lukšių
parapijoje esantis Zyplių dvaras kartu su jam priklausančiais kaimais atiteko
kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui. Po jo mirties 1813 metais dvarą paveldėjo J.
Poniatovskio sesuo Teresė Tiškevičienė, kuri Zyplių dvarą pardavė šlėktai iš Plocko
gubernijos Jonui Bartkovskiui. Archyviniai šaltiniai teigia, kad parapinę pradţios
mokyklą Lukšiuose 1839 metais įkūrė švietėjas ir rašytojas vikaras Antanas TatarėTotoraitis, kurį Zyplių dvaro ponas Jonas Bartkovskis tais pačiais metais buvo
pasikvietęs iš Ilguvos.
Tuo metu Marijampolės apskrityje buvo tik 7 pradinės mokyklos, iš kurių 4
dabartiniame Šakių rajone, o viena jų – Lukšiuose. Būdamas Lukšių parapijos vikaru
1839 – 1855, A. Tatarė pasinėrė į pedagoginę, šviečiamąją veiklą. Kunigas rūpinosi, kad
tėvai leistų vaikus į mokyklą, neturtinguosius šelpė, rinko gabesnius mokinius, ruošdavo
juos gimnazijoms ar Varnių, Seinų kunigų seminarijoms. Kaip pedagogas buvo grieţtas,
bet vaikus mylėjo. Manoma, kad pas jį susirinkdavo apie 20 mokinių. Ponas J.
Bartkovskis, A.Tatarės įkalbėtas, pastatė mokyklai mūrinį pastatą, kuris stovėjo
dabartinės mokyklos vietoje. Ţymiausi A.Tatarės mokiniai – garsus lietuviškos spaudos
platintojas, lietuviškų raštų kūrėjas bei leidėjas Martynas Sederevičius, mokytojas,
vertėjas ir poetas Tomas Ţičkus.
Po Antano Tatarės Lukšių mokykloje dirbo mokytojas Eliziejus Viliušis. 1859
metais valdiškoje Lukšių pradţios mokykloje mokosi 45 mokiniai, o 1860 m. 47
mokiniai. Apie Eliziejų Viliušį duomenų neišlikę, bet jis yra minimas Jono Basanavičiaus
autobiografijoje, mat Jonas Basanavičius 1863–1866 metais mokėsi Lukšių mokykloje.
Po 1863 metų sukilimo, siautėjant carinei nutautinimo politikai, mokykloje pamokos
vyksta rusų kalba. Lietuviškai kalbėti buvo draudţiama. Tarp lukšiečių ši mokykla buvo
nepopuliari, todėl jie savo vaikams samdė daraktorius: J. Urbaitį - Bovelninį, brolius
Eimučius, A. Mockaitį, J. Uţupį, J. Dobrilą, A.Švedą. Šios „vargo mokyklos“ veikė apie
40 metų. 1905 m. geguţės 1 d. caro įsakymu vakarinėse gubernijose buvo leista dėstyti
lietuvių ir lenkų kalbas pradinėse ir miesto mokyklose.
Lukšių mokykloje mokėsi monumentaliosios skulptūros Lietuvoje pradininkas
Vincas Grybas, rašytojas Juozas Adomaitis - Šernas. 1907 metais visuomenės ir kunigo J.
Skinkio rūpesčiu Lukšiuose buvo atidaryta pradinė lietuviška mokykla.
1915 m. Lukšiai - jau kaizerinės Vokietijos valdţioje. Dauguma vaikų dėl sunkių
materialinių sąlygų negalėjo lankyti mokyklos. Jono Bartkovskio pastatytoje mokykloje
buvo įsikūrę vokiečiai, todėl mokykla veikė Boleslavo Puidoko namuose, kur buvo
išnuomota pusė namo. Mokinių buvo nedaug. 1918 metais Lukšių mokykloje pradėjo
dirbti buvęs šios mokyklos mokinys mokytojas Antanas Grybinas. Klasėje būdavo 60
mokinių. Patalpos labai šaltos, inventorius senas ir aplūţęs.
Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje jau buvo penktas ir šeštas skyriai. 1938–1939
m. buvo pastatyta nauja tipinė pradinė šešių skyrių mokykla. 1939 m. Lukšių pradinėje
mokykloje dirbo vedėjas Antanas Grybinas ir mokytojos Juknienė, Elena Majūtė,
Fainzilbergaitė, 1940 m. mokytoja Sofija Tėvelienė. Mokykloje veikė šeši skyriai.

Nepriklausomybės metais mokyklos ir baţnyčios ryšiai buvo glaudūs. Klebonas Vincas
Merkevičius Lukšių pradţios mokykloje ir Zyplių ţemesniojoje ţemės ūkio mokykloje vedė
tikybos pamokas.( Vytautas Armonavičius, „Lukšių parapija“, Kaunas, 2008)
Okupavus Lietuvą Sovietų Sąjungai, 1940 m.liepos 1 d. mokyklose buvo atleisti
visi tikybos mokytojai, priimta Konstitucija atskyrė baţnyčią nuo valstybės. Buvo
pakeistos programos, įvesta rusų kalba. Prasidėjęs karas sunaikino mokyklos inventorių ir
archyvą. Pamokų metu būdavo šalta, nes beveik nekurdavo. Mokykloje dirbo ir vedėjavo
Antanas Grybinas, jo duktė Sofija Tėvelienė, mokytojos Valuckienė ir Magdelana
Kučinskaitė. Vyresniuose skyriuose buvo įvesta vokiečių kalba. 1944 metų rudenį į
Lukšių mokyklą susirinko 33 mokiniai. Padėtis buvo katastrofiška. Iš pradţių veikė 1–3
skyriai, vėliau ir 4 skyrius. Mokykloje buvo šalta, dėl stiklo stokos dalis langų buvo
uţkalta lentomis, trūko inventoriaus, vadovėlių, sąsiuvinių. Šakių gimnazija nuo 1945 iki
1948 metų buvo uţėmusi Lukšių mokyklos patalpas, nes Šakiai karo metu buvo sugriauti,
o gimnazija sudeginta. 1949 m. Lukšių progimnazija buvo pertvarkyta į septynmetę
mokyklą. 1951–1952 m.m. mokykloje buvo aštuonios, o 1952–1953 m.m. devynios
klasės, tačiau mokykla dar buvo septynmetė, nes 8 ir 9 klasės buvo Kriūkų vidurinės
mokyklos filialas. Mokyklai vadovavo Jonas Gudaitis, inspektorius buvo Vytautas
Strazdas. Mokykloje iš viso dirbo 10 mokytojų. 1953 m. įkurta Lukšių vidurinė mokykla.
Mokyklai ėmė vadovauti direktorius Balys Eišvydis, kuris šioje mokykloje dirbo iki
1960 metų. 1954–1955 m.m. mokykla tapo pilna vidurine, kurioje mokėsi 303 mokiniai,
dirbo 24 mokytojai. 1955 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą: 17 merginų ir 6
vaikinus.
Taigi brangi ir miela mokykla ne savo pastatu, o tų ţmonių – mokytojų, kurie čia
dirbo, atsidavimu ir meile mums. Todėl ir išliko širdies ir proto atmintyje iš klasės į klasę
mus lydėjusių mokytojų paveikslai.(...) Pirma raidė ir iš skiemenų sudėliotas pirmasis
ţodis, kurį skardţiu ir aiškiu balsu padėjo ištarti pirmoji mano mokytoja S. Tėvelienė.(...)
Tremtys,visą esybę baime sukaustantis ţodis „Sibiras“, partizanų lavonai miesto
aikštėje, kerštas, pasiglemţęs vaikų gyvybes,mokytojos Pusdešrytės areštas pačioje
mokykloje, mokytojo, ţinomo vertėjo Kromerio saviţudybė– tarsi fatališki gyvenimo luitai
gulė ir slėgė norinčią dţiaugtis savimi jaunystę.(...)
Savo nuomonės pagrįstumo reikšmę nuolat pabrėţdavo istoriją dėstęs mokyklos
direktorius Balys Eišvydis.(...) Mano filosofinius polinkius įtakojo dar dvi man labai
brangios mokytojos:Veronika Varneckienė ir Birutė Dabrišiūtė-Liubinienė. Aš, tik
studijuodamas
filosofiją
universitete,
supratau,
iš
kur
ta
didţiulė
išmintis,tolerancija,taurumas ir erudicija, kuriais tuomet su mumis nesavanaudiškai ir
dosniai dalijosi garbaus amţiaus vokiečių kalbos mokytoja Veronika Varneckienė. (...)
Birutės Dabrišiūtės- Liubinienės vadovaujamas Jaunųjų literatų būrelis buvo tikra
nuoširdumo ir ţmogiškumo oazė. Marytės Danilevičiūtės- Vitkauskienės pastangomis
mūsų būrelyje įvyko įspūdingas ir mielas susitikimas su poetu Justinu
Marcinkevičium.(...) Dvasinei brandai palankią atmosferą mūsų mokykloje,regis, buvo
sukūręs jos direktorius Balys Eišvydis. Tai buvo, mano galva, talentingas pedagogas ir
vadovas, ambicinga ir įvairiapusiškais sugebėjimais apdovanota asmenybė .Neţinau, ar
dėl jo išvaizdos, ar dėl proto skvarbumo mes jį praminėme (ne tiek pašiepdami, kiek
savotiškai pagerbdami) „Bismarku“.(...) Savaime suprantama, jog ir talentingiausias

vadovas, jei mokytojai būtų buvę pilkos asmenybės, tokio mokinio brandai palankaus
psichologinio klimato būtų negalėję sukurti.
Dvasingą mokyklos erdvę lėmė ir kūrė tikriausiai visas ryškių asmenybių kolektyvas.
Tai Bertulytė, Duobaitė, A. Kuprys, Kromeris,K. Martinaitis, E. Maţeika, S. Šarakojytė,
V. Šarakojis ir B. Urbonas, vėliau tapęs mokyklos direktoriumi.
Humanitarinių mokslų daktaras profesorius Juozas Mureika
1957 metais mokykloje įkurtas pirmasis rajone muziejus. Jo įkūrėjas mokytojas
Edmundas Maţeika su mokiniais rinko medţiagą apie Lukšius ir skulptorių Vincą Grybą.
1960 metais Vinco Grybo 70-ųjų gimimo metinių proga mokyklai buvo suteiktas
kraštiečio skulptoriaus vardas. Kraštotyros muziejuje buvo įsteigtas kampelis ir Vincui
Grybui. Ilgus metus Vinco Grybo muziejui vadovavo lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Bronislova Martišiūtė - Šukevičienė, Irena Liubinienė.
1989 metais atidaryta mokyklos istorijos ekspozicija, o 1999 metais duris atvėrė
kraštotyros muziejus.
Lukšių vidurinė mokykla 1963–1968 m.m. dalį klasių turėjo Lukšių kultūros
namuose, nes kultūros namų statybai buvo panaudota 80 000 rublių Švietimo ministerijos
lėšų. Ten buvo 6 klasės, muziejus, pionierių kambarys.
Mokyklos priestatas buvo pradėtas statyti 1979 metų sausio mėnesį, o baigtas
1980 metais. Sausio 3 d. buvo pasirašytas darbų priėmimo aktas.
Mokytojo Antano Burkšaičio iniciatyva 1989 m. mokykloje įsigytas pirmasis
kompiuteris.
Su pagarba ir dėkingumu mokiniai ir mokytojai prisimena buvusius mokytojus,
kurie mokyklai padovanojo savo gyvenimo metus, širdį ir išmintį. Tai ilgametis
mokyklos direktorius ir matematikos mokytojas Bronius Urbonas, lietuvių kalbos
mokytojas Vytautas Armonavičius, pradinių klasių mokytojos Vida Ona Ţemaitienė,
Aldona Urbonienė, Sofija Masteikienė, Narūta Lingienė, lietuvių kalbos mokytoja Agutė
Ulinskienė, vokiečių kalbos mokytoja Genovaitė Skėraitytė, technologijų ir fizikos
mokytojas Kęstutis Išganaitis. Pradinių klasių, darbų mokytoja, vėliau bibliotekininke
dirbusi Janina Javaitienė buvom vaikščiojanti Lukšių miestelio istorija – Lukšiuos
gimusi, augusi ir visą gyvenimą čia dirbusi mokytoja mokėjo ir mėgo pasakoti apie
miestelio ir mokyklos praeitį.
Daug savo energijos ir jėgų mūsų mokyklai paaukojo ilgametis mokyklos
direktoriaus pavaduotojas Serafimas Morkūnas, gebėjęs kolegoms suteikti optimizmo,
vilties ir tikėjimo, turėjęs puikų humoro jausmą. Kūrybinga, nuoširdi, ne vieną skaitovą
išugdţiusi lietuvių kalbos mokytoja Laima Ţaleniakienė visuomet buvo pasiruošusi
kiekvienam padėti. Daug energijos ir širdies šilumos, mokydama muzikos meno,
ruošdama įvairias šventes, kurdama scenarijus (meninėms „agitbrigadoms“, humoro
grupėms „Be tabu“, „Darbuliai“, respublikinio folkloro festivalio „Tramtatulis“
dalyviams, TV laidos „Krašto garbė“ dalyviams) įdėjo muzikos mokytoja Veronika
Subotina. Mokytoja Danutė Sakalauskienė, būdama reikli sau ir mokiniams, išugdė ne
vieną chemijos mokytoją, gerai paruošė mokinius egzaminams. Dideliu rūpestingumu,
pasiaukojimu mokyklai, mokiniams ir savo profesijai pasiţymėjo matematikos mokytoja
Zita Adomaitienė, visuomet radusi laiko papildomoms konsultacijoms. Optimistinės
nuotaikos nestokojanti, visada geranoriškai nusiteikusi, mylinti savo dalyką matematikos
mokytoja Benė Grigaitienė ir dabar uţsuka į mokyklą pasiteirauti, kaip mums sekasi, o

buvęs mokytojas Algis Matijošaitis šiuo metu gali didţiuotis savo dukromis Egle ir Aida,
kurios pasirinko nelengvą mokytojo dalią.
Mokytojas Vytautas Armonavičius – šviesi asmenybė, atidavusi Lukšių mokyklai
41 metus. Jis ne tik puikus lituanistas, bet ir visuomenininkas, aktyvus savo krašto
kultūrinio gyvenimo dalyvis.
1997 m. Lukšių 300 metų jubiliejui atminti išleidau knygą „Lukšiai“, 1999 m. – knygelę
mokyklos jubiliejaus proga „Lukšių mokyklos mokytojas Antanas Grybinas“, 2001 m. –
„Lukšių kalendorių“,tais pačiais metais – savo kūrybos knygelę „Išlikę atminty ir
ţody“. 2005m. sudariau knygelę „Antanas Tatarė ir Lukšiai“, 2007 m. kartu su kitais
rajono mokytojais
– turistinio pobūdţio knygą „Kur ţod ţio tėviškė“, tais pačiais metais straipsnius apie
lietuvių kalbą sudėjau į knygelę „Gimtoji – turtas ir rūpestis“, 2008 m.parašiau ir
išleidau knygas„Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba“ ir „Lukšių parapija“. Priklausau
klubui „Ţodţio tėviškė“.
Vytautas Armonavičius, ,,Su gyvaisiais ir mirusiais”, Lukšiai, 2009 m.
Mokykloje mokėsi:
Rima Bacevičiūtė, humanitarinių mokslų daktarė, kalbininkė;
Graţina Balsytė – Pasilauskienė, tautodailininkė;
Antanas Burkšaitis, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos informacinių technologijų
mokytojas metodininkas, Lietuvos 2010 Metų mokytojas;
Genadijus Butkus, UAB „Lukšių pieninė“ direktorius;
Gvidonas Dovydaitis, Lazdijų klebonas, dekanas;
Algimantas Glikas, autolenktynininkas, Lietuvos čempionas;
Šarūnas Glikas, autolenktynininkas, Lietuvos čempionas;
Antanas Iţganaitis, Sutkų girininkijos girininkas;
Česlova Jakštytė, poetė;
Janina Januškevičiūtė, istorikė;
Artūras Kalvaitis, elektros inţinerijos mokslų daktaras;
Adelė Liepa Kaunaitė – dailininkė ( freska, mozaika ir vitraţas);
Elena Kaunaitė - Dirgėlienė, poetė;
Vytautas Kaunas, dailininkas;
Kęstutis Maţeika, fizikos mokslų daktaras;
Vytautas Maţeika, biologijos mokslų daktaras;
Juozas Mureika, pirmos laidos abiturientas, Humanitarinių mokslų daktaras, filosofas;
Valdas Paukštys, medţio droţėjas;
Jonas Pranaitis, Lukšių ţemės ūkio bendrovės pirmininkas;
Juozas Puodţiukaitis, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Gvidas Jonas Pušinaitis, kunigas, klebonas;
Genovaitė Raguotienė, socialinių mokslų daktarė;
Romas Skaizgirys, Liepalotų kaimo kapelos įkūrėjas, medţio droţėjas;
Rigimantas Stanaitis, tautodailininkas, kalvis;
Sigitas Stanaitis, UAB Stanagro vadovas;

Vidurinei mokyklai vadovavo direktoriai:
Balys Eišvydis dirbo 1953–1960 m.
Bronius Urbonas dirbo 1960–1982 m.
Jonas Ţaltauskas dirbo 1982–1983 m.
Nijolė Šapolienė dirba nuo 1983 m.
Nuo 1999 m. ki 2009 m Lukšių Vinco Grybo vidurinėje mokykloje įvyko
daug pokyčių. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio (ikimokyklinio ugdymo
skyrius „Ąţuoliukas“), pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformalaus ugdymo
programas. Lukšių darţelis mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi tapo 2005 metais.
2007 metų balandţio mėnesį duris atvėrė trečia darţelio grupė, o nuo 2009 mokslo metų
skyriuje veikia dar ir priešmokyklinio ugdymo grupė.
2009 m. ikimokyklinio ugdymo skyrių „Ąţuoliukas“ lanko apie 70 vaikų nuo
vienerių iki septynerių metų, juos ugdo 5 auklėtojos, 2 meninio ugdymo pedagogės.
Skyriui vadovauja direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Korsakienė.
Nuo 2007 metų rugsėjo pirmos dienos reorganizuota Liepalotų pagrindinė
mokykla, prijungta ir pavadinta Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos Liepalotų
pagrindinio ugdymo skyriumi.
Nuo 2009 metų birţelio 22 dienos, pasibaigus 2008–2009 mokslo metų ugdymo
procesui, Liepalotų pradinio ugdymo skyrius likviduotas, o šio skyriaus mokiniai mokslą
tęsia Lukšių Vinco Grybo vidurinėje mokykloje.
LR Švietimo ir mokslo ministerija įtraukė mūsų mokyklą į Bendrojo lavinimo
mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006–2008 metų programą
ir skyrė 2,5 milijono litų. Ketvirtadalį šių lėšų (620 tūkstančių litų) skyrė Šakių rajono
savivaldybė. Renovacija atlikta 2007 metais.
Glaudūs ryšiai su Lukšių seniūnija, miestelio įstaigomis ir įmonėmis: Lukšių
ţemės ūkio bendrove, UAB „Gahlert tekstile“, UAB „Lukšių pienine“,UAB „Uriga“,
individualia Kristinos Jančaitienės įmone ir kt.
2009–2010 mokslo metais mokykloje dirba 48 mokytojai, iš jų 9 mokytojai
metodininkai, 27 vyresnieji mokytojai. Mokykloje yra specialusis pedagogas, logopedas,
psichologas ir socialinis pedagogas. Nuo 2002 metų socialine pedagoge dirba Audronė
Maceikienė.
Mokyklai įsigijus interaktyvias lentas, kilo susidomėjimas jų panaudojimu
ugdymo procese. Po specialistų vestų seminarų mokytojai sėkmingai jas naudoja ir
pamokos medţiagos pristatymui, ir mokinių ţinių patikrinimui. Mokykloje vyksta
kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Pagal paramos teikimo projektą BPD 2004-ESF-2.4.
mokytojai tobulino uţsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo ţinias ir įgijo anglų,
vokiečių kalbų B1 lygio paţymėjimus bei Europos kompiuterio vartotojo (ECDL)
paţymėjimus.
Mokytojai kuria kompiuterines programas. Jolanta Puidokienė ir Antanas
Burkšaitis (geografijos
pamokoms skirta programa), Stasė Burkšaitienė ir Antanas
Burkšaitis (lietuvių kalbos kompiuterinė programa) mokytojų IT darbų konkurse Kauno
technologijos universitete laimėjo II ir III vietas.

Mokykla bendradarbiauja su Šakių rajono Kriūkų, Plokščių ir kitomis
mokyklomis, Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus, Vištyčio Petro
Kriaučiūno vidurinėmis, Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės, Kauno rajono
Lapių pagrindinėmis, Švenčionių Zigmo Ţemaičio, Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijomis.
1999–2009 mokslo metais nauji Lietuvos Respublikos ŠM sprendimai sąlygojo
sudėtingus pokyčius: įgyvendinamas profilinis mokymas, pertvarkomas ugdymo turinys,
įvedamas ankstyvasis uţsienio kalbų mokymas.
Mokykla didţiuojasi savo mokiniais, gerai išlaikiusiais valstybinius egzaminus,
puikiai pasirodţiusiais rajoninėse, respublikinėse bei tarptautinėse olimpiadose,
įvairiuose konkursuose.
Per pastarąjį dešimtmetį (1999-2009) brandos atestatus su pagyrimu gavo septyni
mokiniai:
Renata Butkutė, Virginija Liubinaitė, Rasa Pranaitytė (2000 metai),
Saulius Kazlauskas (2005 metai),
Adas Burkšaitis, Laura Iţganaitytė, Mindaugas Pranaitis (2009 metai).
Mokykloje 1999 -2009 m. puikiai organizuotas neformalus ugdymas, veikia
įvairūs būreliai. Mokiniai gali sportuoti, dainuoti, šokti, vaidinti, bendrauti, groti, mylėti
ir saugoti gamtą, piešti, meistrauti. Jaunimo laisvalaikio klubas (iki 2008 m. vadinosi
„Vaivorykštė“) mokykloje gyvuoja apie 30 metų. Daugiau nei du dešimtmečius jam
vadovauja direktorė pavaduotoja Irena Lukšienė. Klubas draugauja su Latvijos Tukumso
rajono Slampės vidurine mokykla, Švenčionių Zigmo Ţemaičio gimnazija, Vilkaviškio
rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus, Kriūkų, Plokščių vidurinėmis mokyklomis.
Merginų ansamblis ( vadovė muzikos mokytoja Lina Bakaitienė) kiekvienais
metais dalyvauja Marijampolės festivalyje „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“,
respublikinėje šventėje - festivalyje Jurbarke „Dainuojame kartu“ ir kituose
respublikiniuose, regioniniuose bei rajoniniuose renginiuose. 2009 m. mokytoja Lina
Bakaitienė subūrė Jaunimo kapeliją.
Veikli mokytoja Aušra Butkauskaitė- Sederevičienė dirba su keturiais šokių
kolektyvais: „Maţieji šokėjai“ – 1–4 kl., „Jaunieji šokėjai“ – 5–7 kl., Merginų šokių
kolektyvas – 8–12 kl., Jaunimo šokių kolektyvas „Aušra“ – 8–12 kl.. 2003 metais,
talkinant lietuvių kalbos mokytojai Stasei Burkšaitienei ir muzikos mokytojai Linai
Jokymaitytei, buvo pastatytas pirmasis choreografinis spektaklis „Po ūkanotu neţinios
dangum“ pagal Vytauto Mačernio eiles. Antrasis šokio spektaklis – „Naktis gatvėje“
(2004 m.). Didţiausias choreografinis spektaklis „Velnio nuotaka“ pastatytas 2006
metais. Mokytoja su savo šokėjais nuo 2005 metų dalyvauja dainų šventėse: Lietuvos
moksleivių dainų šventėje „Mes – laisvės vaikai“ (2005 m.), Lietuvos dainų šventėje
„Būties ratu“ (2007 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Amţių sutartinė“(2009 m.),
kasmet Palangoje vykstančioje šventėje „Laumės juosta“.
Lietuvių kalbos mokytojos Jolitos Zokienės vadovaujama Lukšių „Aţuolo“
skautų draugovė įkurta 2004 metais. Skautai draugauja su kitų mokyklų skautais, rengia
bendras talkas, šventes, vykdo įvairius projektus: „Skautiškas ruduo 2007“, „Skautiška
vasara 2008“, „Skautai mokosi ir tobulėja“.

Nuo 1992 metų mokyklos moksleiviai dalyvauja Lietuvos maironiečių draugijos
veikloje. 2004 metais mūsų mokykla organizavo respublikos maironiečių sambūrį, skirtą
Baltų vienybės dienai paminėti. Sambūryje dalyvavo apie 700 respublikos maironiečių ir
jų vadovų.
Mokytojos Inesos Bagdanavičienės dramos būrelio veikla, pradėta 2003 metais
Lukšių kultūros centre, nuo 2006 metų toliau tęsiama mokykloje. Būrelio sukurti
spektakliai kiekvienais metais rodomi rajoninėje šventėje „Scenos pavasaris“. Taip pat
mokytoja yra subūrusi gitaristų būrelį.
Jaunųjų miškininkų būrelis „ Ąţuoliukas“(vadovė direktorės pavaduotoja Danutė
Varnauskienė (globėjas Sutkų girininkijos girininkas Antanas Iţganaitis) uţimti
gamtosaugine veikla: organizuoja akcijas „Giliukas“, „Mūsų pareiga rūpintis gyvybės
likimu“, „Geriausia lesyklėlė“, konkursus „Aš noriu gyventi“, „Ţemės spalvos”. JMB
būrelis „Ąţuoliukas“ prie mokyklos pasodino ąţuoliukų giraitę, skirtą mokyklos 170
metų jubiliejui.
Mokytojos Aldonos Urbaitienės Vokiečių kalbos būrelis bendrauja su Vokietijos
Jenos miesto Grete Unrein mokykla. Nuolat palaikomi ryšiai su Vokietijoje Berlyno
mieste gyvenančiu ponu Giunteriu Toepferiu.
Nuo 1989 metų mokykloje pradėjo savo darbą Informacinių technologijų būrelis.
Ši data ypatinga ir tuo, kad kaip tik šiais metais, padedant tuometiniam ţemės ūkio
bendrovės pirmininkui Juozui Puodţiukaičiui, mokykla įsigyja pirmąjį asmeninį kuris
dabar saugomas mokyklos muziejuje. Tai aktyviausias būrelis mokykloje pagal
dalyvavimą įvairiuose respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose. Kai 1991 metais
mūsų mokyklos moksleivis Marius Litvinas uţėmė pirmąją vietą rajoninėje olimpiadoje,
sunku buvo prognozuoti, kad laimėjimų serija tęsis daugelį metų iš eilės ir sėkmė lydės
ne tik rajone, bet ir Lietuvos bei tarptautinėse olimpiadose.
2009 m. buvo organizuojama
jubiliejinė XX-oji Lietuvos informatikos
olimpiada, kurioje vyko atranka į Lietuvos rinktinę, atstovausiančią mūsų šaliai Baltijos
šalių informatikos olimpiadoje Švedijoje. Olimpiadoje dalyvavo 46 geriausi Lietuvos
moksleiviai. Tarp jų buvo trys Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos moksleiviai:
Saulius Kazokas, Liudas Štrimaitis ir Adas Burkšaitis, kuris pateko į Lietuvos rinktinę.
Pirmąją interneto svetainę 2005 metais sukūrė būrelio narys Donatas Gustaitis, vėliau
darbą sėkmingai pratęsė jo brolis Martynas Gustaitis. Broliams aktyviai talkino Edvinas
Eidikaitis.
Daug laimėjimų turi sporto būreliai, kuriems vadovauja Lina Matusienė
(kvadratas – pradinės klasės), Vitas Petkūnas (krepšinis, kvadratas 5–7 klasės), Vytautas
Strokas (krepšinis 8–12 klasės), Vytautas Smirnovas (Dţiudţitsai). 2006 metais –
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato varţybų finale jie uţėmė 5–8 vietas, o
2007 metais1994–1995 me tais gimusių berniukų mūsų mokyklos komanda ( vadovas
Vito Petkūnas) respublikos finalinėse kvadrato varţybose uţėmė 2 vietą.
Lengvaatletis daugiakovininkas Paulius Puskunigis - 2002 metų Lietuvos jaunių
rinktinės narys, 2003 metų Lietuvos jaunimo sporto ţaidynių 2 vietos laimėtojas, 2004
metų Lietuvos jaunių rinktinės narys, Lietuvos jaunimo pirmenybių 1 vietos laimėtojas –
Lietuvos jaunimo čempionas.
Mokytojo
Vytauto
Stroko treniruojami lukšiečiai lengvaatlečiai rajone,
apskrityje, zonoje ir respublikoje nuolat pelno prizines vietas. Tituluočiausias iš jų yra
Vaidas Miščikas. Ieties metimo rungtyje jo pasiekimai yra tokie: 2006 metų Lietuvos

jaunučių pirmenybių 2 vietos laimėtojas, 2008 metų Lietuvos jaunių rinktinės narys,
Baltijos šalių jaunių lengvosios atletikos mačo Valgoje (Estija) 3 vietos laimėtojas,
Lietuvos jaunių pirmenybių 2 vietos ir Lietuvos jaunių sporto ţaidynių 3 vietos
laimėtojas, 2009 metų Lietuvos jaunimo rinktinės narys, Lietuvos jaunimo pirmenybių 3
vietos laimėtojas.
Aktyviai veikia mokinių savivalda. Kiekvienų mokslo metų pradţioje bendrame
5–12 klasių mokinių ir mokytojų susirinkime yra pasirašoma Trišalė seniūnų, mokyklos
tarybos ir mokyklos administracijos, kuriai atstovauja direktorė, bendradarbiavimo
sutartis. Ši sutartis suteikia teisę mokiniams dalyvauti mokyklos tikslų ir uţdavinių
įgyvendinime. Veikia seniūnų taryba, kuri savo veiklą planuoja mokslo metams.
Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo mokykliniuose renginiuose, dėl
mokinių laisvalaikio, dėl mokyklos ir klasių mikroklimato gerinimo, ţalingų įpročių
prevencijos. Seniūnų taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų
lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu, vykdo švaros ir tvarkos
tikrinimo reidus. Yra organizuojami „Graţiausios klasės“, „Šauniausios klasės“, metų
Nominacijų konkursai. Šauniausia klasė ir aktyviausi mokyklos mokiniai apdovanojami
nemokamomis ekskursijomis.
Iki 2009–2010 mokslo metų pradţios mokykla turėjo tik informatikos, fizikos,
chemijos kabinetus, bet vėl grįţta prie kabinetinės sistemos. 2003 metais įkurtas
Informacinis centras, kuriame galima dirbti devyniais kompiuteriais, yra du
kopijavimo aparatai, skeneris (skaitytuvas), spausdintuvas bei nemaţas kiekis
kompaktinių diskų įvairiems mokomiesiems dalykams. Informaciniam centrui nuo
įkūrimo pradţios vadovauja Danutė Bandzienė.
Didelę reikšmę moksleivių ugdymui turi mokyklos biblioteka. Dabartinė
biblioteka turi erdvias patalpas, kuriose telpa ir nedidelė skaitykla, du kompiuteriai.
Mokyklos biblioteka vykdo edukacines, informacines funkcijas, čia mokiniai mielai
leidţia laisvalaikį. 3–4 klasių moksleiviai aktyviai lanko bibliotekoje esantį ,,Maţųjų
skaitytojų“ klubą. Vyresnių klasių moksleiviai mokomi ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti,
vertinti, perteikti bei panaudoti informaciją. Bibliotekoje yra skyrelis „Profesinis
informavimas“. Čia mokiniai susipaţįsta su paklausiausiomis profesijomis, aktualiais ir
naudingais internetiniais adresais.
Mokykla gali dţiaugtis dar vienu traukos centru – muziejumi, kuriam nuo 2004
metų vadovauja mokytoja Sonata Kurienė. Mokyklos muziejus noriai lankomas ne tik
mokyklos svečių, bet ir moksleivių bei mokytojų. Vien per 2007–2009 metus muziejų
aplankė daugiau negu 800 lankytojų. Muziejuje vyksta edukacinė veikla. Muziejuje yra
trys ekspozicijos: ,,Skulptoriaus Vinco Grybo gyvenimas ir kūryba“, ,,Etnografinis
kampelis“, „Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos istorija“. Muziejuje veikia
muziejininkų - kraštotyrininkų būrelis. 2007 metais projektas ,,Pasenęs reikalas“ padėjo
atnaujinti muziejaus patalpas.
Nuo 2001 iki 2009 metų mokykla aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje.
Mokyklos bendruomenė laimėjo vieną Europos, 11 respublikinių, 1 apskrities, 14
savivaldybės fondų finansuojamų konkursų.

