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PRITARTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-71
LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJA
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Įstaigos pavadinimas, Lukšių Vinco Grybo gimnazija, kodas 190821478
kodas
Įsteigimo data ir
1839 metai
veiklos pradžia
Adresas
Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo
Švietimo veiklos rūšys Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis
ugdymas
Tenkinti gimnazijos mokinių, kitų bendruomenės narių edukacinius
ir kultūrinius poreikius, teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kokybiškas
Misija
paslaugas.Ugdyti harmoningą, puoselėjančią nacionalinę kultūrą,
savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.
2013 metų tikslai
1.Teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, kelti mokinių
mokymosi motyvaciją.
2. Efektyvinti ir tobulinti gimnazijos valdymo stilių.
Mokinių skaičius
429 mokiniai, 23 priešmokyklinukai, 44 ikimokyklinukai
Klasių skaičius
1 priešmokyklinė grupė
20 klasių komplektų:
1-4 klasių - 5 komplektai
5-4g klasių -15 komplektų

Darbuotojai

Iš viso įstaigoje dirba: 81 darbuotojas.
Iš jų pedagoginiai darbuotojai: 56
nepedagoginiai darbuotojai: 25

Pedagogų kvalifikacija 14 - mokytojų metodininkų, 29- vyresnieji mokytojai, 13 mokytojų

II. GIMNAZIJOS FUNKCIJOS
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Lukšių Vinco Grybo gimnazija vykdo ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio,

pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. Pradinio (1-4
klasėse) ir Pagrindinio (5-8, 1g-2g klasėse) ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis
Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. Vidurinis ugdymas 2010-2011 mokslo metais 3g-4g
klasėse buvo organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387, vidurinio
ugdymo programa

įgyvendinama vadovaujantis

Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo

standartais XI-XII klasėms, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465, o 2011-2012 mokslo metais Vidurinio ugdymo 3g klasėje
įgyvendinama vadovaujantis bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269.
Gimnazijoje yra penkios metodinės grupės: pradinių klasių mokytojų, humanitarinių mokslų,
gamtos ir tiksliųjų mokslų, menų, kūno kultūros ir technologijų bei klasių vadovų. Ikimokyklinio
ugdymo skyriuje veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė. Jų veiklą
koordinuoja metodinė taryba.
Gimnazijoje yra 20 mokomųjų kabinetų. Visi mokytojai naudoja informacines
komunikacines technologijas ugdymo procese, yra 70 kompiuterių, kurie turi prieigą prie interneto.
Gimnazijai priklauso ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“.
III. GIMNAZIJOS BIUDŽETAS
Mokinio krepšelio lėšos :

1 960 262 Lt.

Savivaldybės biudžeto lėšos :

942 448 Lt.

Specialiosios programos lėšos: 129 589 Lt.
Deleguotos lėšos (socialinė apsauga): 176 452 Lt.
Parama (2% pajamų mokestis): 6217 Lt.
IV. 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
Įgyvendinant 2012 m. veiklos programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą
– teikti kokybiškas švietimo paslaugas, taikyti įvairius aktyvius ugdymo metodus ir informacines
technologijas ugdymo procese. Šiam ilgalaikiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti 2 metiniai tikslai,
numatyti uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Įgyvendinant pirmąjį tikslą - teikiant
kokybiškas švietimo paslaugas, kelti mokinių mokymosi motyvaciją - buvo pasiekta tikrai
nemažai, todėl galime teigti, kad šis tikslas buvo įgyvendinamas sėkmingai. 2012/2013 m.m.
mokiniai baigė tokiais ugdymosi rezultatais :
2

3
33 proc. mokinių metinio balo vidurkis - 9, 10
45,2 proc. mokinių metinio balo vidurkis - 8,7
21, 8 proc. mokinių metinio balo vidurkis – 6, 5, 4
PUPP rezultatai yra tokie :
Lietuvių kalbos 38 mokiniai gavo patenkinamus įvertinimus, o vienas – nepatenkinamą.
Matematikos 29 mokiniai gavo teigiamus įvertinimus, o 10 neigiamus.
Atlikus PUPP ir metinių įvertinimų lyginamąją analizę, galima nustatyti tokią atitiktį:

Lietuvių kalba
Matematika

Mokinių
skaičius , kurių
PUPP ir metinio
įvertinimai
atitinka
36
32

Mokinių
skaičius , kurių
PUPP ir metinio
įvertinimai
neatitinka
3
7

Mokinių
skaičius kurių
įvertinimas
aukštesnis nei
metinio
0
1

Mokinių
skaičius , kurių
įvertinimas
žemesnis nei
metinio
3
6

Gana sėkmingai mokiniai laikė ir bbrandos egzaminus (žr.lentelėse ir diagramoje).
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Valstybinių BE įvertinimai ir džiugina, ir skatina mąstyti apie tolimesnius veiklos
siekius, užtikrinančius ugdymo(-si) kokybę.

Aktyvūs mokiniai ir neformaliojo ugdymo veiklose. 2013 m. gimnazijoje veikė 23
saviraiškos būreliai. Neformaliojo švietimo valandos skirtos mokinių pasirinktom saviraiškos
programoms–socialiniams, kalbiniams, meniniams, sportiniams, technologiniams mokinių
gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti. Pradinių klasių mokiniai lavinosi etnokultūros,
jaunučių choro, mažųjų šokėjų, džiudžitsų, kvadrato būreliuose. Pradinukai galėjo tobulinti ir savo
anglų kalbos žinias. Pradinių klasių mokinių tarpe atsirado norinčių skambinti gitara.
Penktų – ketvirtų gimnazijinių klasių mokiniai savo gebėjimus ugdė ateitininkų, keramikos,
dailės, šokių, gitaristų, jaunimo choro, gamtos bičiulių, JMB „Ąžuoliukas“, muziejininkų, jaunimo
klubo „Lukšiečiai“, informatikos, „Meistrelio“, kvadrato, krepšinio, džiudžitsų būreliuose bei
popamokiniuose renginiuose. 24 pirmų–ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai tobulino savo
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muzikinius, piešimo įgūdžius Šakių meno mokykloje. Vyresnių klasių mokiniai lanko sporto klubus
Šakiuose, mokosi plaukti JKSC baseine, žaidžia badmintoną, krepšinį. Gimnazistai gilina žinias
NMA, „Fotone“. Prioritetinė gimnazijos neformalaus švietimo organizavimo kryptis yra menai.
Gimnazijos vardą garsina šokių, vokalistų, sporto, informatikų, JMB būrelis „Ąžuoliukas“, jaunimo
klubo „Lukšiečiai“veikla. 2013 m. gimnazijos mokiniai dalyvavo šiuose renginiuose:
Netradiciniai renginiai:
Akcija„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“.

JMB būrelis „Ąžuoliukas“ vykdė akciją „Baltasis badas“.
Šimtadienio šventė „Kaip danguje, taip ir žemėje“.
Vasario 16-osios šventės proga Auksė Gaižauskaitė buvo apdovanota Lukšių bendruomenės
nominacija „Žmogus yra didis".
Vasario 18-22 dienomis gimnazijoje vyko Knygos savaitė, kurios metu pradinukai sukūrė „Pasakų
knygą.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena gimnazijoje; 4ag klasės mokinės Viktorijos Puidokaitės
fotonuotraukų paroda „Mana Lietuva".
Veiksmo savaitė "Be patyčių" .
Pirmūno šventė.
Balandžio 15-19 dienomis vyko „Tiksliukų savaitė", skatinanti moksleivių domėjimąsi tiksliaisiais
mokslais.
Gegužės 17 dieną 5 klasė vykdė projektą „Gamta ir menas".
Šeimos šventė gimnazijoje „Mes laimingi".
Choreografinio spektaklio „Vieno keistuolio istorija“premjera.
Sporto diena gamtoje.
Tarptautinis vaikų trikrepšio turnyras Pranui Lubinui atminti.
„Apskritas stalas su gimnazijos direktore“ - akcijos „Aš neabejingas” rezultatų aptarimas.
Savaitė, skirta Vinco Grybo 123 gimtadieniui.

Rugsėjo 17d. sportininkų komanda dalyvavo tradiciniame bėgime „Knygnešių keliais". Šį renginį
remia Šakių rajono garbės pilietis berlynietis Giunter F. Toepfer. Antrąją ir trečiąją vietas laimėjo
dvi Lukšių gimnazijos komandos.
Konferencija „Nedūžtančios vertybės dūžtančiame pasaulyje““, kurioje dalyvavo habilituotas humanitarinių
mokslų daktaras profesorius filosofas Juozas Mureika bei filosofas, filologas, kalbotyrininkas, vertėjas,

Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docentas Naglis
Kardelis.
Gimnazijos penktokų krikštynos „Ar tu gudrus penktokas?"
Profesijų mugė 2013 ,,Ieškok, atrask, išdrįsk“.
Pradinių klasių mokinių sporto – sveikatingumo savaitė.

Projekto, „Ekomokykla“, kuriame dalyvavo 2bg klasė, renginys gimnazijoje.
2g, 4g klasių mokiniai dalyvavo mokymuose „Įvairovė mūsų mokykloje". Su mokiniais bendravo
humanitarinių mokslų daktarė Margarita Jankauskaitė, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
patarėjas Valdas Dambrava, lektorius Tomas Vytautas Raskevičius.
4ag klasės mokiniai aplankė Salomėjos Nėries memorialinį muziejų Palemone bei Nacionalinį M.K.
Čiurlionio dailės muziejų Kaune.
Spalio 25 d. dieną vyko pilietinė akcija „Konctitucija gyvai". Gimnazijos istorijos mokytoja Irena
Liubinienė skaitė pranešimą, buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis.
Jaunieji gitaristai dainavo Inesos Bagdanavičienės kompaktinės plokštelės „Mylintis žmogus“
pristatymo šventėje Zyplių dvaro centriniuose rūmuose.
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Rudens sporto šventė.
Lapkričio 15 dieną gimnazijoje vyko Kazio Binkio 120 –ųjų gimimo metinių minėjimas. 4bg klasės
mokiniai kartu su savo auklėtoja Audrone Maceikiene ir lietuvių kalbos mokytoja Rūta Jakiene
paruošė pamoką „Keturi keturvėjininko Kazio Binkio portretai".
Susitikimas su ekspedicijos „Vorkuta'13" dalyviais.
Lapkričio 21 diena - pasaulinė sveikinimosi diena.
Lapkričio 29 d. įvyko protmūšis, skirtas ,,AIDS“ dienai.
Tolerancijos diena.
Kalėdiniai karnavalai

Dalyvavimas rajono (miesto) renginiuose
JMB būrelis „Ąžuoliukas“ dalyvavo Šakių rajono urėdijos organizuotoje šventėje „Devyniasdešimt
paukščių pavasarių“, kuri vyko Gelgaudiškyje.
Lapkričio 21 d. 8a ir 1ag klasių komandos dalyvavo konkurse „Sveikuolių sveikuoliai", kuris vyko
Šakiuose. Abi Lukšių gimnazijos komandos parsivežė auksą!
JMB būrelis „Ąžuoliukas“ dalyvavo Lekėčių girininkijos organizuotoje medelių sodinimo akcijoje.
Mažieji gimnazijos šokėjai šoko Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre Aikido čempionate,
metiniame geriausių centro sportininkų ir kūrybininkų apdovanojimo šventėje; krepšinio komandos
,,Zanavykas“ sezono uždarymo renginyje.
„Šokių būrelis „Aušra“ dalyvavo šventėje „Sudargo piliakalniai, Joninių naktis‘‘. Choreografinė
kompozicija ,,Nakties kerai"" (šoko kartu su Šakių kultūros centro šokių kolektyvu ,,Viva“).
JMB būrelis „Ąžuoliukas“ dalyvavo nacionaliniame moksleivių konkurse „Ekomokykla“.
Ugnė Batulevičiūtė, Monika Jonaitytė dalyvavo atvirukų ir plakatų konkurse „Kovo – 11“ Vinco
Kudirkos muziejuje.
Veiksmo savaitė - Šakių rajono tarpmokykliniai mainai.

Jaunieji gitaristai dainavo Nacionalinės bibliotekų savaitės Šakių viešojoje bibliotekoje, vaikų knygos šventėje „Pasakų senelis Pranas Mašiotas“.
Jaunieji šokėjai dalyvavo Gelgaudiškio vidurinės mokyklos šokių šventėje ,,1000 žingsnelių“.
Jaunučių choras dalyvavo rajoniniame festivalyje „Dainuojame užsienio kalbomis“.
Šokių būrelis „Aušra“ Šakių kultūros centre ir Paluobių kultūros namuose šoko spektaklį ,,Viena
(-o) keistuolio istorija“.
Choras dalyvavo IV-ame rajoniniame moksleivių festivalyje „Lai skamba jaunos širdys“.
Gimnazijos komanda dalyvavo Šakių „Žiburio" gimnazijos organizuotame gamtos ir tiksliųjų mokslų
konkurse „Gamtukai 2013".

4 ag klasės mokinė Reda Baranauskaitė dalyvavo dailės olimpiadoje „Mažosios Lietuvos kultūrinis
palikimas“.
Dalyvavimas šalies renginiuose
JMB būrelis „Ąžuoliukas“ dalyvavo iškilmingoje inkilų kabinimo šventėje Kauno zoologijos
sode.
Gimnazijos delegacija dalyvavo Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos organizuotoje kasmetinėje Marijampolės apskrities gimnazijų šventėje „Europos gamtos spalvos“.
Tolerantiško jaunimo asociacija" ir „Socialinių-edukacinių iniciatyvų Centras plius" surengtame
foto konkurse dalyvavo 8 klasės mokinė Gabija Krapavickaitė, laimėjo laureato vardą.
Muziejininkai dalyvavo Naisių organizuotame respublikiniame „Vaikų velykėlių“ piešinių, kūrybinių darbų ir margučių marginimo konkurse.
AKIM projektas – susitikimas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi.
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Pokalbio tema „Skaitmeninė karta".
Dailės būrelio nariai dalyvavo piešinių konkurse „Laisvės kovos“. Laureatais tapo: Aistė Mačiulaitytė – 1ag; Lina Kairaitytė - 3ag; Reda Baranauskaitė - 3bg; Monika Jonaitytė – 3bg; Dovilė Stankaitytė – 1ag; Vytenis Jomantas – 3bg; Justas Balsys – 8a; Ieva Urbaitytė – 3bg.
JMB būrelis „Ąžuoliukas“ dalyvavo Ekologinio švietimo projekte, kur klausėsi lektoriaus biologo
publicisto, fotografo Erlando Paplausko paskaitos.
Gruodžio mėnesį 6 klasės mokinė Karolina Rutkauskaitė ir 1a klasės mokinys Matas Baltrušaitis
dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Nuostabiausia Kalėdų dovana". Mokiniai apdovanoti
padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
4ag klasės mokinys Martynas Mikalauskas buvo pakviestas į priėmimą Prezidentūroje kartu su mokytoju Antanu Burkšaičiu.
Jaunučių choras dalyvavo džiazo dainų šventėje „Jaunoji džiazo banga 2013“ Klaipėdoje.
AKIM projektas – susitikimas su kompozitoriumi, klavišininku, acid jazz ir crossover pradininku
Lietuvoje Linu Rimša.
Balandžio 5-7 dienomis Kaune vyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Pavasario forumas –
XVIII Asamblėja, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos dvi moksleivės Modesta Gaižauskaitė ir
Ieva Dovydė.
Tarptautinė Vilniaus knygų mugė LITEXPO parodų rūmuose - vyko gimnazistai, lydimi mokytojos Rūtos Jakienės.

Gimnazistai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Stasės Buršaitienės ir Rūtos Jakienės, žiūrėjo
Kaune Rimo Tumino spektaklį „Madagaskaras" pagal lietuvių dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus
pjesę.
Išvyka sausio 26 d. į Kaune vykusią 12 – ąją „Aukštųjų mokyklų mugę".
3ag klasės mokinė Vėjūnė Bataitytė dalyvavo (sausio 3-7 dienomis) Nacionalinės Moksleivių
Akademijos žiemos sesijoje Palangoje.
Etnokultūros būrelio dalyvavimaskūrybinėje viktorinoje „Pasakų karalystėje“.
Dailės būrelio narių dalyvavimas kūrybiniame projekte „Sveiks, svieteli margs“.
Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, projektuose
4ag klasės mokinys Martynas Mikalauskas rugpjūtyje dalyvavo Lietuvos rinktinės sudėtyje Tarptautinėje astrofizikos olimpiadoje Graikijoje.
Birželio 2 – 12 dienomis dalyvavome Estijoje Narvos mieste jaunimo aktyvinimo projekte.
Kiekvienais metais gražiais renginiais pažymime mokyklines šventes – Rugsėjo 1-ąją,
Mokytojo dieną, Šimtadienį, Paskutinį skambutį, Mokslo metų užbaigimo, 4-okų gimnazistų
išleistuves; kalendorines – Advento, Kalėdų, Užgavėnių, Motinos dienos, Žemės dienos;
valstybines – Sausio 13-osios, Vasario 16 – osios, Kovo 11 –osios, Birželio 14 – osios.
Gimnazijos bendruomenė atranda ir puoselėja naujas tradicijas: Europos kalbų diena, Rudens
ir va- saros sporto šventės, savaitės, skirtos skulptoriaus Vinco Grybo gimtadieniui. Šiais mokslo
metais savaitės eigoje vyko paroda apie skultoriaus Vinco Grybo gyvenimą ir kūrybą; Kūrybinės
dirbtuvės pagal skulpto- riaus Vinco Grybo kūrybą - paveikslai ,,Vaza“ ir ,,Ąsotis“ (darbas atliktas
iš plastelino būrelio narių ir 5-7 klasių mokinių); 7-8 klasių ir būrelio narių išvyka į skulptoriaus
Vinco Grybo memorialinį muziejų Jur- barke; Pelenių kaimo kapinaičių, kuriose palaidoti
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skulptoriaus tėvai priežiūra ir tvarkymas, lankymas; bū- relio nariai pravedė gimnazistams
ekskursijas gimnazijos muziejuje, priminė skulptoriaus Vinco Grybo kū rybą.
Antri metai vyksta „Profesijų mugė“. Gimanzijoje lankosi mokinius dominančių specialybių,
aukštųjų mokykų, kolegijų atstovai.
Pirmą kartą buvo organizuota šeimų šventė, kuri sulaukė gero tėvelių įvertinimo. Šios šventės
metu įvyko choreografinio spektaklio ,,Viena (-o) keistuolio istorija“premjera.Susidomėjimo
susilaukia seniūnų tarybos organizuojami proginiai „Protmūšiai“, kuriose dalyvauja ir tėveliai ir
mokytojai.
Susidomėjimo susilaukė projekto AKIM užsiėmimai. Įvyko susitikimas su Lietuvos žurnalistų
sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Mokinius sužavėjo pokalbio tema „Skaitmeninė
karta"; susitikimas su kompozitoriumi, klavišininku, acid jazz ir crossover pradininku Lietuvoje
Linu Rimša. Visuomet laukiama tėvelių ir mokinių Pirmūno šventė, Mamyčių šventė Lukšių miestelio
bendruomenei, pradinių klasių savaitės–Sporto, Gerumo, Moksliukų, Knygos bičiulių, Saugaus
eismo, Šeimos. Prasmingai pradinių klasių mokinius auklėja etnoultūros būrelis (vadovė mokytoja
Rita Šalkevičienė). Jie klausėsi sakmių "Ugnis. Saulė ir vėjas", ,,Pusiaužiemis“, žaidė lietuvių
liaudies žaidimus. Prisiminė tradicines lietuvių kalendorines šventes: Užgavėnes, Velykas, kaip jos
buvo švenčiamos. Sužinojo, kurią pavasario dieną koks paukštis grįžta į gimtinę, išmoko paukščių
balsų pamėgdžiojimų. Sužinojo, kokie būdavo gyvulėlių vardai, susipažino su Jurginių ir Sekminių
papročiais, išmoko raliavimų, žaidė piemenų žaidimus. Susipažino su pievų gėlėmis, aptarė Joninių
papročius ir tradicijas. Susipažino su senovinėmis šienapjūtės tradicijomis. Dalyvavo viktorinoje
„Pasakų karalystėje“.
Jau keleri metai organizuojamos respublikinio lygmens konferencijos. Šį kartą svečiai ir
gimnazijos mokiniai kalbėjo apie gyvenimo vertybes. Konferencijoje „Nedūžtančios vertybės
dūžtančiame pasaulyje“ dalyvavo habilituotas humanitarinių mokslų daktaras profesorius Juozas Mureika,
filosofas, filologas, kalbininkas, Vilniaus universiteto filologijos bei Filosofijos istorijos ir logikos katedrų
docentas Naglis Kardelis.

Mokinių pilietiškumas

ugdomas akcijų, kurias inicijuoja ir organizuoja mokinių seniūnų

taryba, metu. Visuomet pažymima Tolerancijos, AIDS diena, vyksta akcijos „Valanda be dūmų“,
„Žaliasis patrulis“ – Lukšių ežero pakrantės valymas, „Draugas draugui“, „Mūsų Kalėdos“,„100
palinkėjimų abiturientams“, „Darom“, „Apleistas kapelis“, „Giliukas“, „Baltasis badas“( miško
gyventojų globa). Aktyviai mokiniai dalyvavo naujoje akcijoje „Man ne tas pats...“ – mokinių
mintys ir pasiūlymai gimnazijos bendruomenei. O atsakymus į savo iškeltus klausimus, pasiūlymus
jie gavo iš direktorės lupų „Apskrito stalo“ metu.
Pilietiškumas ir patriotizmas ugdomas dalyvaujant šventėse arba akcijose, skirtose Sausio 13
atminti, valstybės atkūrimo dienai – Vasario16-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 8
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Kovo 11-ajai. Šiose akcijoje aktyviai dalyvauja gimnazijos seniūnų taryba, įtraukdama ir klasių
draugus.
Mokslo metus tradiciškai užbaigiame Metų nominacijų teikimo švente. Tai gimnazijos
seniūnų tarybos inicijuojamas renginys. Mokslo metų pradžioje, pasirašant trišalę bendradarbiavimo
sutartį tarp administracijos, gimnazijos tarybos ir seniūnų tarybos, skelbiamos ir numatomos
nominacijos aktyviausiems, mandagiausiems, kūrybingiausiems, sportiškiausiems mokiniams,
šauniausios klasės nominavimas, geriausio mokytojo pagerbimas.Vasarą gimnazijos aktyviausieji
mokiniai ir šauniausia klasė yra apdovanojami nemokama premijine dviejų dienų kelione prie jūros.
Gimnazijos gyvenimas, tradicijos, pasiekimai yra aprašomi ir spausdinami Šakių rajono
laikraščiuose, gimnazijos internetiniame puslapyje www.vgrybo.lt. Įvairi medžiaga yra kaupiama
gimnazijos muziejuje.
Lukšių Vinco Grybo gimnazija ir toliau palaiko bei stiprina ryšius su kitomis institucijomis
ir švietimo įstaigomis ne tik savivaldybės, šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Pagal pasirašytas
bendradarbiavimo sutartis vyksta kultūriniai mainai, patirties sklaida ir mokymai su Vokietijos
Jenos Grete Unrein gimnazija, Latvijos Tukumo rajono Slampės vidurine mokykla, Rusijos SanktPeterburgo 284 vidurine mokykla, Švenčionių r. Zigmo Žemaičio gimnazija, Šakių r. Kriūkų
vidurine, Plokščių vidurine, Jurbarko r. Lidijos Meškaitytės pagrindine, Vilkaviškio r. Bartninkų
J.Basanavičiaus vidurine, Vilkaviškio raj. Virbalio vidurine

mokyklomis. Bendraujama

įvairiapusiškai – vyksta mokinių kultūriniai mainai, mokytojai keičiasi patirtimi, priimdami kolegas
iš šių mokyklų, arba vykdami pas juos, buvo organizuoti bendri seminarai. Jaunimo klubas
dalyvavo tarptautiniame projekte Estijoje Narvo mieste.
Gimnazija bendradarbiauja su Marijampolės apskrities VPK, Šakių r. policijos komisariatu,
Šakių rajono pataisos inspekcija, Šakių r. savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba, Šakių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistais,
Lukšių ambulatorijos, VšĮ sveikatos priežiūros specialistais ir Šakių r. savivaldybės administracijos
Lukšių seniūnija. Esant reikalui visuomet sulaukiame pagalbos iš VPK, psichologinės tarnybos
tarnautojų. Lukšių ambulatorijos gydytojas, gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė skaitė
mokiniams paskaitas sveikatos priežiūros, lytinio auklėjimo, prevencijos klausimais. Su Lukšių
seniūnija gimnaziją sieja tamprūs ryšiai: bendri projektai, šventės, mokinių talkos, renginiai
Zypliuose.
Gimnazija ieško naujų bendravimo formų ne tik su ilgamečiais parneriais, bet susitinka ir su
kitų švietimo, kultūros, politikos pasaulio atstovais rajono, šalies ir tarptautiniu mastu. Vyko
susitikimais su rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros
specialistais, Lukšių ambulatorijos, VšĮ sveikatos priežiūros specialistais ir Šakių r. savivaldybės
administracijos Lukšių seniūnija. Esant reikalui visuomet sulaukiame pagalbos iš VPK,
9
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psichologinės tarnybos tarnautojų. Lukšių ambulatorijos gydytojas, gimnazijos sveikatos priežiūros
specialistė skaitė mokiniams paskaitas sveikatos priežiūros, lytinio auklėjimo, prevencijos
klausimais. Su Lukšių seniūnija gimnaziją sieja tamprūs ryšiai: bendri projektai, šventės, mokinių
talkos, renginiai Zypliuose.
Gimnazijoje parengta ir sėkmingai įgyvendinama „Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo
prevencijos programa“, siekiant stiprinti mokinių sveikatą, gebėjimą elgtis įvairiose situacijose,
ugdyti savigarbą, savitarpio pagalbos ir rūpinimosi kitais paslaugumo nuostatas. Gimnazijos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės iniciatyva dalyvauta VSB projekte „Be tabako“,
kuriame sėkmingai pasirodė 8a ir 1ag klasės mokiniai (auklėtojos Vaida Venckūnienė ir Lina
Rutkauskienė ); visose klasėse buvo vedami pokalbiai:„Ne tik švaru, bet ir saugu“, „Neigiamas
alkoholio ir rūkymo poveikis sveikatai“, „Alkoholis ir šeima“, „Alkoholio ir kitų

psichiką

veikiančių medžiagų vartojimo pasekmės“.
Gimnazijoje nuolatos ieškoma naujų darbo formų, į prevencinę veiklą įtraukiant kuo daugiau
vietos bendruomenės narių. Klasių vadovai valandėlių metų veda diskusijas, pokalbius, aptaria
videofilmus, kuriuos galima gauti gimnazijos informaciniame centre: „Klasė“ – smurto, patyčių
prevencijai, „Lilija amžinai“ – prekybos žmonėmis prevencijai, „ŽIV kelias“,„Ekstazi ir kiti“, „Quo
Vadis“, „Narkomanija“, „Narkotikai čigonų tabore“, meninis filmas „Prekyba žmonėmis“ ir kt. –
narkomanijos prevencijai. Buvo naudingi Lukšių parapijos klebono Vytauto Juozo Insodos
susitikimai su 1g – 4g klasių mokiniais.
Mokinių savivalda aktyviai dalyvauja ir skatina įvairias veiklas: įvyko akcijos „Draugas
draugui“ – mokyklinių švarkų dovanojimas, Tolerancijos, AIDS dienoms paminėti, „Valanda be
dūmų“, „Mano mintys gimnazijos labui“, „Giliukas“, „Baltasis badas“ „Gegužė – mėnuo be smurto
prieš vaikus“. Pradinių klasių mokytojos ir 5 – 4g klasių vadovai inicijavo akciją „Kalėdų dovanos"
- surinkta avalynė, rūbai, knygelės, žaislai padovanoti gimnazijos socialinės rizikos šeimų vaikams,
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Ąžuoliukas“auklėtiniams.
Gimnazijoje vyksta aktyvi sportinė veikla. Rudenį vyko sporto diena, birželyje tradiciškai
vyksta vasaros sporto šventė Zypliuose. Pradinių klasių mokytojos vedė „Sporto ir sveikatingumo
savaitę“, lapkričio – balandžio mėnesiais vyko 8 – 4g klasių vaikinų krepšinio varžybų maratonas,
pradinių ir 5 -7 klasių mokiniai grūdinosi žaisdami kvadratą, mergaitės pradėjo žaisti tinklinį.

10

11

Prizininkai
šalyje

Mokytojas

Prizininkai
apskrityje

Dalyviai

Prizininkai
rajone

Varžybos

Prizininkai
mokykloje

Sportas

2013 metai
Marijampolės apskrities atviros
lengvosios atletikos varžybos:

100 m.
300 m.

600 m.
1500m.
Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos turnyras
Jono Dirvonskio taurei laimėti
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kaimo vietovių BVM zoninės
krepšinio 3x3 varžybose Jurbarke
Lietuvos džiudžitso pirmenybės
(Jurbarkas)

Atviras Jurbarko kikbokso turnyras 2013
Moksleivių olimpinio festivalio zo ninės varžybos 3x3 Jurbarke
Jurbarko Antano Giedriaus – Giedraičio gimnazijos sporto šventė „Ju dėk ir tobulėk“

Mantas Macevičius
Algimantas Žemaitaitis
Mantas Macevičius

Olimpinio festivalio vaikinų krepšinio varžybos

Vytautas Strokas

Eglė Stepšytė
Algimantas Žemaitaitis
Eglė Stepšytė

Irnius Edgaras
Mulvinskas Tomas
Mulvinskas Karolis
Stulgaitis Liudas
Mulvinskas Karolis

II
I
II

Vytautas Strokas

I

Vytautas Strokas

II
II
II
II
II

Vytautas Smirnovas

II

Vytautas Smirnovas

II

Vytautas Strokas
Komanda

Lietuvos Bušido turnyras "SAKU Mulvinskas Karolis
-RA" Dainralfas 2013. (Kaunas):
Atviros Jurbarko krepšinio taurės
Komanda
varžybos
Gabija Batulevičiūtė
Šakių rajonas:
Šakių rajono lengvosios atletikos
varžybose Šakių „Žiburio" gimnazijoje.

II
I
III

Ugnė Batulevičiūtė
Modestas Masteika
Eimantas Neverauskas
Giedrė Runaitė
Eglė Stepšytė
Algimantas Žemaitaitis
Komanda

III
II

Vytautas Strokas

I

Vytautas Smirnovas

Vytautas Strokas

Vytautas Strokas

Vytautas Strokas

III
II
I
II
III
II
I
I,II
I
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Moksleivių olimpinio festivalio
rajono berniukų 3x3 turnyras
Šakių rajono mokyklų berniukų, gimusių 1997 m., krepšinio varžybos
Rajono tradicinis bėgimas „Knyg nešių takais“ Sudargas – Kudirkos
Naumiestis
Džiudžitso technikos demonstravimo varžybos. (Paluobiai):

Lietuvos suaugusių ir jaunimo
MMA bušido imtynių GRAPPLING
čempionatas - Šakiai
Šakių rajono BLM moksleivių, gi musių 2003m. ir jaunesnių, pogrupio kvadrato varžybos
Šakių rajono BLM moksleivių, gi musių 2003m. ir jaunesnių, finali -

Vytautas Strokas
Komanda

Vytautas Strokas

Komanda

Vytautas Strokas

Atkočius Armandas
Bataitis Pijus
Grybauskas Ernestas
Irnius Aivaras
Irnius Edgaras
Misevičius Dalius
Mulvinskas Karolis
Mulvinskas Tomas
Stulgaitis Liudas
Mulvinskas Karolis

Vytautas Smirnovas

Vytautas Smirnovas

I

III

III

II ir
III
III
II
III
II
III
III
II
II
III

III

Komanda

Lina Matusienė

I

Komanda

Lina Matusienė

III

Berniukų komanda

Vitas Petkūnas

I

Berniukų komanda

Vitas Petkūnas

III

Mergaičių komanda

Vitas Petkūnas

III

Gimnazijos 2013 metų
sportiniai pasiekimai

Lina Matusienė
Vitas Petkūnas
Vytautas Strokas

nės kvadrato varžybos
Šakių rajono bendrojo lavinimo mo
kyklų berniukų , gimusių 2001metais ir jaunesnių pogrupio kvadrato
varžybos
Šakių rajono bendrojo lavinimo mo
kyklų berniukų , gimusių 2001metais ir jaunesnių pogrupio kvadrato
varžybų finalas
Šakių rajono bendrojo lavinimo mo
kyklų mergaičių, gimusių 2001metais ir jaunesnių pogrupio kvadrato
varžybos
Olimpinis festivalis kaimo tipo mokyklų tarpe

I

Kiekvienais metais gražiais renginiais pažymime mokyklines šventes – Rugsėjo 1-ąją,
Mokytojo dieną, Šimtadienį, Paskutinį skambutį, Mokslo metų užbaigimo, 12-okų išleistuvės;
kalendorines – Advento, Kalėdų, Užgavėnių, Motinos dienos, Žemės dienos; valstybines – Sausio
13-osios, Vasario 16 – osios, Kovo 11 –osios, Birželio 14 – osios. Tobulindami darbo turinį
ieškome naujų formų saviraiškai ir kūrybingumui išlaisvinti.
Spalio mėn. vėl vyko savaitė, skirta Vinco Grybo gimtadieniui paminėti: gimnazijos
muziejininkai ne tik vedė edukacines pamokėles gimnazijos muziejuje; prižiūrėjo ir tvarkė
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skulptoriaus tėvų kapus, bet ir gimnazijios bnedruomenei pristatė mūsų mokinių, lankančių Šakių
meno mokyklą gimnazisto Luko Venckūno ir Redos Baranauskaitės darbus.
Europos kalbų diena nuskambėjo užsienio kalbų dainomis, viktorina ir video medžiagos
pristatymu gimnazijoa renginių salėje. Ši diena kiekvienais metais pažymima naujomis išraiškos
formomis.
Gimanzijos seniūnų taryba AIDS dieną pažymėjo „Protmūšio“ ringe. Dalyvavo ne tik visų
aštuntų, Ig- IVg klasių mokinių komandos, bet labai smagiai vakarą su mokiniais praleido tėvai,
susibūrę į savo komandą ir tapę nugalėtojais.
Spalio 26d. gimnazijos bendruomenę nudiugino „Poezijos naktis“, skirta Maironio 150osioms gimimo metinėms pažymėti. Tai buvo nuostabus poezijos, muzikos, diskusijų vakaras,
kuriame dalyvavo ne tik mokiniai, jų tėvaliai, bet ir svečiai iš kitų rajono mokyklų, studentai iš
Vilniaus.
Visiškai naujas savo turiniu ir forma renginys – profesijų mugė „Mano tėvų profesijos“, kurią
organizavo 3ag klasė (auklėtoja Sonata Kurienė). Profesijas pristatė tėvai, dirbantys Lukšių, Šakių
rajono įmonėse, bendrovėse. Mokiniai daug sužinojo apie galimas įsigyti profesijas, studijų
galimybes, darbo sąlygas ir rinką.
Gruodžio mėnesį įvyko abiturientų „Padėkos vakaras“. Ketvirtokai gimnazistai savo tėvams,
draugams, mokytojams pristatė savo kūrybiškumo rezultatus, pasiektus per 12 metų gimnazijoje.
Pirmūno šventė, kuri vyksta pasibaigus I mokslo metų pusmečiai, visuomet sulaukia
didžiulio tėvų ir mokinių dėmesio. Šią dieną pagerbiami mokslo pirmūnai, kuriems kūrybinės ir
emocines dovanas įteikia visa gimnazijos bendruomenė.
Prasminga ir įdomi buvo dvasingumo ugdymo konferencija „Gamta – lietuvio namai“.
Mokiniai išgirdo mokslinius pranešimus apie gamtos problemas, jos vaidmenį, svarbą
šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Jie įgavo daug naujų žinių, patirties ruošiant medžiagą
respublikiniam renginiui.
Susidomėjimo sulaukė projekto AKIM keturi užsiėmimai. Mokiniai įgavo daug naujų žinių,
emocijų, susitiko su Kauno dramos teatro aktoriumi Albinu Budniku, su profesoriumi ir dirigentu
Petru Bingeliu, Šiaulių Universiteto Menų fakulteto profesoriumi, prodekanu, tapytoju, Lietuvos
dailininkų sąjungos tarybos nariu Ričardu Garbačiausku, tautodailininke iš Vilniaus Laimute
Žilinskiene.
Visuomet turiningos, darbingos ir naudingos būna Moksliukų, Sporto, Gerumo, Šeimos,
Saugaus eismo savaitės, kurias mokslo metų bėgyje organizuoja pradinių klasių mokytojos. Jos ne
tik organizuoja įvairiapusę ugdomąją veiklą gimnazijoje, bet dažnai veža savo auklėtinius į
spektaklius Šakiuose, Kaune ir Vilniuje.
Mokinių pilietiškumas ugdomas akcijų, kurias inicijuoja ir organizuoja mokinių seniūnų
taryba, metu - „AIDS“ ,Tolerancijos diena, „Diena be cigaretės“, „Draugas – draugui“, „Kalėdos
visiems“,„100 palinkėjimų abiturientams“, „Darom“, veiksmo svaitė, „Giliukas“, „Baltasis badas“(
miško gyventojų globa), „Apleistas kapelis“, „Žaliasis patrulis“.
2012 metų vasaros pradžia ir vėl tapo ypatinga gimnazijos bendruomenei – vyko trijų dienų
kūrybinis projektas su amerikiečiais. Iš rajono mokyklų suvažiavęs jaunimas mokėsi šokti, piešti,
kurti, bendrauti, įveikti baimes kartu su jaunaisiais amerikiečiais. Projektą ir vėl vainikavo
grandiozinis koncertas Šakių rajono bendruomenei. Projektų veiklose dalyvavo delegacijos iš
Vokietijos, Latvijos, Rusijos, įvairių Lietuvos ir Šakių rajono mokyklų.
Jaunimo klubas „Lukšiečiai“ dalyvavo dviejose tarptautiniuose projektuose: „Peterburgas
apjungia draugus“ ir „Vartai į Baltijos šalis – 2“ Latvijoje.
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Mokslo metų užbaigimo dieną tapo tradicija teikti nominacijas aktyviausiems,
mandagiausiems, kūrybiškiausiems, sportiškiausiems mokiniams, Princo ir Princesės
apdovanojimai, šauniausios klasės nominavimas, geriausio mokytojo pagerbimas. Mokslo metų
pabaigoje vyksta renginys – Būrelių mugė, tapusi jau tradicine. Gimnazijos aktyviausi mokiniai ir
šauniausia klasė yra apdovanojami nemokama premijine kelione prie jūros.
Įgyvendindami pirmąjį tikslą, dalijomės patirtimi, vedėme ir stebėjome atviras kolegų
pamokas, jas aptarėme. Gimnazijoje organizuotas seminaras ,,Gabių vaikų atpažinimas ir
ugdymas“, kuriame turėjo gakimybę dalyvauti visi gimnazijos pedagogai.. Mokytojai taip pat lankė
seminarus švietimo centruose, dalyvavo nacionaliniuose projektuose (Rasa Kurienė – Lyderių
laikas 2 - neformaliose lyderystės studijose; Stasė Burkšaitienė - ES SF projekto „Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, Rita Šalkevičienė –
,,Pradinio ugdymo tobulinimas“; Birutė Miščikienė - ,,Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės
veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 kl.bendrųjų programų
pagrindu“; Justina Kasparaitienė - ankstyvosios prevencijos programoje „Įveikiame kartu“; Vidas
Senkus - ,,Kūrybiško mokymosi programa įdiegiant ,,Kūrybinių partnerysčių“ modelį“; Povilaitienė
Aurelija – projekte “Zipio draugai“ . Vidutiniškai kiekvienas pedagogas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose dalyvavo po 8 dienas per metus.
Po kovo mėnesį gimnazijoje įvykusio išorės vertinimo darbo grupė parengė
gimnazijos veiklos tobulinimo planą, kuriame didelį dėmesį žadama skirti gabių mokinių ugdymui,
pagalbos mokiniui veikloms gerinti, vertinimo būdų ir formų tobulinimui. Metodinių grupių
susirinkimuose mokytojai taip pat analizavo mokinių žinių vertinimo, mokymosi krūvių mažinimo
klausimus. Pagal priemonę ,,Kolega-kolegai“ vyko užsienio kalbų atvirų pamokų savaitė, kurios
metu buvo pravesta ir išanalizuota 12 atvirų anglų ir vokiečių kalbos pamokų.
Psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikia psichologė. 2013
metais į psichologę kreipėsi 22 mokiniai, 14 mokytojų, ir specialistų, 12 tėvų, klasių auklėtojai.
Psichologė konsultuoja tėvus ir mokytojus, kurie kreipiasi dėl vaikų, turinčių sunkumų, mokymosi
motyvacijos stokos, pamokų nelankymo, ugdymo (si) problemų. Konsultuoja mokinius dėl
asmenybės, saviraiškos, savivertės problemų, taip pat numato tiesioginio poveikio būdus, kaip
įveikti sunkumus. Su mokiniais psichologė dirba taikydama psichologinio konsultavimo technikas,
atitinkančias mokinių amžių ir poreikius. Psichologė veda klasės valandėles pradinėse klasėse bei
vyresnėse klasėse.
Daug ir veiksmingai dirbo ugdymo karjerai grupė. Jos nariai konsultavo mokinius dėl
mokymosi krypties pasirinkimo, dėl būsimų studijų ir profesijos įsigijimo. Vyko profesjų mugė,
kuri supažindino mokinius su daugeliu ne tik įprastų, bet ir retų, įdomių, paklausių darbo rinkoje
profesijų atstovais.
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Elgesio problemų turintiems mokiniams pagalbą teikia ir socialinė pedagogė: įvyko
109

individualios konsultacijos-pokalbiai su mokiniais dėl pamokų lankomumo ir netinkamo

elgesio; 105 konsultacijos-pokalbiai su gimnazijos mokytojais, klasių vadovais dėl mokinių
lankomumo, elgesio, pažangumo problemų; 52 konsultacijos mokinių tėvams. Probleminiai
mokiniai stebėti pamokų ir pertraukų metu. Buvo nuolat rinkta ir kaupta informacija apie rizikos
grupės mokinius. Užvestos arba papildytos rizikos grupei priklausančių mokinių bylos. Atlikta
anketinė klasių vadovų apklausa ir pagal tai sudarytas rizikos grupės mokinių sąrašas.
Įgyvendinant antrąjį tikslą – efektyvinti ir tobulinti gimnazijos valdymo stilių – buvo
išspręsta visa eilė uždavinių. Visų pirma, buvo keltos ir tobulintos visų lygmenų vadovų
kompetencijos. Per metus penki vadovai 34 dienas tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose
renginiuose: seminaruose, konferencijose, stažuotėse, projektuose. Gimnazijos direktorė dalyvavo
seminaruose, kuriuose tobulino susirinkimų vedimo, gabių mokinių ugdymo, ugdymo turinio
įgyvendinimo ir kitas kompetencijas. Direktorės pavaduotoja ugdymui kėlė savo kvalifikaciją
studijuodama ISM universitete, švietimo lyderystės magistrantūros programoje. Taip pat
pavaduotojos dalyvavo švietimo politikos ir analizės mokymuose, brandos egzaminų tobulinimo
seminaruose, IQES mokymuose ir kt. renginiuose.
Mokytojai atsakingai dalyvavo mokyklos valdyme, dirbo rengiant ugdymo planą,
metinį veiklos planą, įsivertinant gimnazijos veiklos kokybę, diskutavo ir sprendė kitus su
gimnazijos valdymu susijusius klausimus. Pagal numatytą planą vyko

4 mokytojų tarybos

posėdžiai, 3 metodinės tarybos posėdžiai, nagrinėję aktualius gimnazijos bendruomenei klausimus.
Visos darbo grupės buvo suburtos ir veiklos vyko siekiant efektyvinti mokytojų dalyvavimą
gimnazijos veikloje beigimnazijos tikslams ir uždaviniams pasiekti.
Priešmokyklinės grupės veikla.
Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.),
priešmokyklinis - pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Į šias
programas integruota „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa“. Priešmokyklinė grupė dalyvauja tarptautinėje prevencinėje programoje
„Zipio draugai“. Ugdymo turinys modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos saugojimo ir
stiprinimo, komunikavimo, socialinę, pažinimo, meninę.
Įgyvendinant 2013 metų veiklos programą buvo siekiama teikti kokybišką ugdymą, orientuotą į
vaiko prigimtinių, kultūros, taip pat etninių, pažintinių poreikių tenkinimą. Šio tikslo įgyvendinimui
kėlėme uždavinius: 1. Tobulinti ugdymo procesą, tenkinant vaiko judėjimo, saugumo,
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bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikius. 2. Kurti saugią, sveiką ugdomąją aplinką, kuri
skatintų vaiką žaisti, veikti, tyrinėti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti. 3. Puoselėti vaiko tautines,
patriotines, pilietines vertybes. 4. Gerinti lopšelio – darželio ūkinę – materialinę bazę. 5. Garantuoti
daugumos šešiamečių tinkamą pasirengimą mokyklai.
Vaikams buvo suorganizuoti šie renginiai:
Lietuvos gynėjų dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos paminėjimai;
Menų savaitė; Šventės ir pramogos – Užgavėnių, Šeimos, „Sveikas, darželi“, Rudenėlio, Kalėdų,
Kaziuko turgus, Atsisveikinimo su darželiu, popietė su tėveliais „Iš dainų skrynios“, Gudragalvių
viktorina, sporto šventė „Augam žvalūs ir sveiki“, Vaikų velykėlės;
Akcijos – „Baltajam badui - ne“, „Pasveikinkim vieni kitus“ (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti), aplinkos švarinimo akcija „Darom“, „Savaitė be patyčių“;
Projektas „Pavasarėli, mes tavęs laukėm“; Susitikimai – su keramike Egle Kurcikevičiene, Zyplių
dvaro kapelos vadovu Remigijum Poderiu, būsima pirmokų mokytoja;
Išvykos – į Zyplių dvaro filmoteką, į Griškabūdžio darželį ir Jono Jablonskio tėviškę, Zyplių dvarą
ir parką, Lukšių biblioteką ir kultūros centrą, gimnaziją, prie Lukšių tvenkinio, į Lukšių miestelio
įstaigas; Dalyvavome Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vykusiame tarptautiniame vaikų trikrepšio
turnyre, skirtame Pranui Lubinui atminti, vaidinome Šakių kultūros centro organizuotoje šventėje,
skirtoje Vaikų gynimo dienai, šokome ir dainavome Lukšių Neįgaliųjų paslaugų centro renginyje
„Aš myliu savo mamą“, Šakių „Berželio“ mokyklos surengtame kūrybiniame rytmetyje „Mes iš
pasakų“, teatro šventėje „Kybur vybur Tabalai“ Šakių lopšelyje – darželyje „Klevelis“.
Suorganizavome metodinį renginį Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogėms. Auklėtoja Aurelija Povilaitienė vedė atvirą veiklą „Mes – mažieji Zyplių žiogai“,
pedagogės dalinosi gerąja darbo patirtimi. Visus metus auklėtojos kėlė savo kvalifikaciją,
dalyvavo rajono metodiniuose užsiėmimuose, švietimo centrų seminaruose, kursuose ir
mokymuose. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Povilaitienė dalyvauja tarptautinėje
prevencinėje programoje „Zipio draugai“, lanko šios programos seminarus. A. Povilaitienė,
Genovaitė Užupienė, Irena Korsakienė, Inga Sorakienė, Daiva Ježauskienė dalyvavo seminare
„Gabių vaikų pažinimas ir ugdymas“, I. Sorakienė, A. Povilaitienė, I. Korsakienė seminare „Geroji
Anglijos patirtis ugdant socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančius 0-5 metų
vaikus“, I. Sorakienė tobulinosi asociacijos „Langas į ateitį“ nuotoliniuose pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo kursuose „Saugesnis internetas pedagogams“, taip pat baigė VšĮ „Švietimo tinklas“
kursą „Internetinių svetainių kūrimas. Jokio programavimo – lengvai ir paprastai“, I. Korsakienė
dalyvavo VR – Trading organizuotuose mokymuose „Maisto produktų saugos, kokybės bei
tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos viešojo maitinimo, prekybos ir negyvūninio maisto
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gamybos įmonėse“ bei „Teisės aktų vykdymo aktualijos maisto tvarkymo įmonėse“, Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos 20 valandų seminare „Prevencinės programos „Linas“
įgyvendinimo galimybės Lietuvos ugdymo įstaigose“. Asta Mačiulaitienė, I. Sorakienė, I.
Korsakienė, A. Povilaitienė, G. Užupienė, D. Ježauskienė dalyvavo leidyklos „Šviesa“ mokymo
centro seminare – kūrybinėse dirbtuvėse „Šiuolaikinės mokymo priemonės ir sprendimai
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“. D. Ježauskienė dalyvauja projekte
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ – Lietuvos
edukologijos universitete studijuoja ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. A. Povilaitienė
Marijampolės švietimo centre baigė 60 valandų specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
Auklėtoja Aurelija Povilaitienė įgijo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje pedagogės analizavo metodinę
literatūrą, skleidė gerąją patirtį, dalinosi seminaruose įgytomis žiniomis ir patirtimi, analizavo
grupių ugdomųjų veiklų planus, vaiko pasiekimų aprašus, stebėjo ir aptarė kolegių atviras veiklas,
stebėjo vaiko ugdymos(si) situacijas ir analizavo specialistų komentarus („Metodinio leidinio
priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ filmuota medžiaga), rengė pranešimus, aptarė ir diskutavo
aktualiais klausimais: pedagogo kalba ugdymo(si) procese, bendrų žaidimų svarba vaiko
ugdymui(si), bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, kaip išvengti
nesusikalbėjimo su vaikais.
Atnaujinome ir kaupėme ugdymo priemones. Turime tris kompiuterius, multimediją, kopijavimo
aparatą. Įrengėme dviejose grupėse internetą. Įsigijome ugdymo priemonių, vaikiškų baldelių
grupėms, darbo stalų auklėtojoms, kėdžių. Tėvams buvo organizuojami susirinkimai, rengiama
stendinė medžiaga. Tėvai padėjo ruoštis šventėms, gana aktyviai dalyvavo pačiose šventėse, daug
padėjo kuriant jaukią grupių aplinką.
Dalyvavome programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010-2013
metais“. Šakių rajono savivaldybės lėšomis iš pagrindų sutvarkytas lopšelio – darželio stogas,
rėmėjų ir savivaldybės lėšomis įrengta nauja tvora, praplėsta lopšelio – darželio teritorija, jai
apšviesti įrengti lauko šviestuvai, sutvarkytos „Meškiukų“ grupės rūbinės grindys.
Pagrindinės veiklos problemos išliko tos pačios: nėra sąlygų sportinei veiklai (neturime salės) ir
bendriems įstaigos renginiams (nėra salės, grupių patalpos nedidelės), dalis auklėtojų per mažai
dėmesio skiria kvalifikacijos kėlimui, „Nykštukų“ grupė neturi kompiuterio ir interneto.
Ūkinės – finansinės problemos: būtina sutvarkyti stogines prie įėjimo į pastatą ir į rūsį, atnaujinti
fasadą, pertvarkyti žaidimų aikštelę, įsigyti lovelių ir patalynės, atlikti „Nykštukų“ grupės remontą.
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Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.
Pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams teikia logopedas ir specialusis pedagogas. 2013 m.
specialioji pedagoginė bei švietimo pagalba buvo teikiama 12 mokinių ( iš jų 2 besimokantys pagal
individualizuotą programą, 7 pagal pritaikytas programas, 3 pagal bendrąsias programas).

Pagal

PPT patvirtintą mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašą, 60 mokinių buvo reikalinga
logopedo pagalba, o jo pratybas lankė 50 mokinių. Didžiausią sutrikimų dalį sudaro fonetiniai
sutrikimai, fonologiniai kalbos sutrikimai bei rašymo sutrikimai. Specialiųjų poreikių mokiniams
Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatyti

kompleksiniai, intelekto, raidos bei specifiniai

pažinimo sutrikimai. Gimnazijos Vaiko gerovės komisija organizavo 5 susirinkimus ir 16 neeilinių
pasitarimų. Vykdomos prevencinio pobūdžio akcijos bei renginiai, į kuriuos stengiamasi įtraukti ir
specialiųjų poreikių mokinius.
Pagrindinės gimnazijos problemos 2013 metais.
Žema mokinių mokymosi motyvacija.
Kūrybinių užduočių mokiniams pateikimas pamokose.
Mokinių žinių vertinimo formų suvienodinimas visų dalykų pamokose.
Kai kurių mokinių ir tėvų atsainus požiūris į mokymąsi, į žinių reikšmę ateičiai.
Vyresniųjų klasių mokinių pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties.
V. GIMNAZIJOS VEIKLOS PERSPEKTYVOS 2014 METAMS
1.Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurios skatintų mokinius siekti kiekvieno galimybes
atitinkančių rezultatų ir realizuoti savo gebėjimus.
1.1. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si) pamokose ir popamokinėje veikloje.
1.2. Efektyvinti pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams.
1.3. Kurti ir diegti gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo programą.
1.4. Mokymosi krūvių reguliavimo ir mažinimo pagalba gerinti mokinių pasiekimus.
2. Efektyvinti ir tobulinti ugdymo karjerai veiklą.
2.1. Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti
mokymosi kryptį.
2.2. Sukurti pagalbos mokiniui, pasirenkant profesiją ar darbinę veiklą, sistemą.
2.3. Skatinti dalykų integracinius ryšius, reikšmingus tolimesniam mokinių karjeros ugdymui.

_________________________________________________
Gimnazijos direktorė

Nijolė Šapolienė
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