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LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

 Įstaigos pavadinimas, 

kodas 

 

    Lukšių Vinco Grybo gimnazija, kodas 190821478 

Įsteigimo data ir 

veiklos pradžia 

     1839 metai 

 

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 

 

 Misija Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje, 

ugdyti laisvą, dorą ir atsakingą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą 

gyvenimą.  

  

Mokinių skaičius  412 mokinių,  ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Ąžuoliukas“ ugdomi 62 

vaikai. 

 

Klasių skaičius 1 priešmokyklinė grupė; 19 klasių komplektų: 1-4 klasių - 5 komplektai;  

5-4g klasių -14 komplektų; 

Darbuotojai 47 mokytojai ir neformaliojo ugdymo vadovai, 3 pagalbos vaikui 

specialistai, 1 bibliotekininkė, karjeros ugdymo koordinatorė; 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Ąžuoliukas“ dirba 5 ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės;  yra 35 nepedagoginiai darbuotojai; 

 

Pedagogų kvalifikacija              16 mokytojų metodininkų, 22 vyresnieji mokytojai 

  

II. 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

 

1. MOKYKLOS KULTŪRA. 

 Gimnazijos kultūros ir tradicijų formavimas - tai visos bendruomenės vienas iš kasdieninės 

veiklos  tikslų. Ši ugdymo sritis reikalauja skatinti mokinių veiklą ir iniciatyvą. Saviraiška, kūrybinė 

veikla padeda jaunam žmogui  augti asmenybe ir tai tampa neatsiejama kiekvieno vaiko, paauglio, 

jaunuolio gyvenimo dalimi.        

         Siekdami įgyvendinti šį iškeltą sau uždavinį klasių ir būrelių vadovai organizavo ne vieną 

gražią šventę, puoselėdami senąsias tradicijas ir kurdami naujas. Gimnazijos kultūros ir tradicijų 

lygis  teigiamai įvertintas gimnazijos bendruomenės vidaus audito grupės, kuri analizavo šią veiklos 

sritį. Nuolat siekiama kurti naujas ir puoselėti senas mokyklos  tradicijas, daugiau dėmesio skirti 

kultūriniam ir tautiniam ugdymui, siekiant kokybės, visada ieškoma naujų ir įvairesnių išraiškos 

formų, turinio perdavimo įvairiapusiškumo. Tobulinamos švenčių organizavimo tradicijos. 

Kiekvienais metais gražiais renginiais pažymime mokyklines šventes – Rugsėjo 1-ąją, Mokytojo 

dieną, Šimtadienį, Paskutinį skambutį, Mokslo metų užbaigimo, 4-okų gimnazistų išleistuves; 
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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 Vasaros sporto šventės, savaitės, skirtos skulptoriaus Vinco Grybo gimtadieniui. Šiais mokslo 

metais klasių atstovai vyko   į skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį muziejų Jurbarke; gimnazijoje 

vyko teminės klasių valandėlės, „Meistrelio“ nariai pristatė būrelio narių sukurtus medžio dirbinius; 

muziejininkai su vadove Sonata Kuriene tvarkė Pelenių kaimo kapinaitėse palaidotų skulptoriaus 

tėvų kapus; pravedė gimnazistams ekskursijas gimnazijos muziejuje, priminė skulptoriaus Vinco 

Grybo kūrybą. 

Šį rugsėjį pirmą kartą mokyklos istorijoje šventėme Tautos dieną, kurią inicijavo buvęs mūsų 

mokinys filosofijos mokslų  daktaras profesorius Juozas Mureika. Šventinę dieną vainikavo 

Vienybės parko įkūrimas. Medelius sodino aktyviausi, pagarbos nusipelnę gimnazijos mokiniai, 

mokytojai bei svečiai. Atminimo medelį pasodino garbus svečias, profesorius Juozas Mureika, 

mokytoja Sonata Kurienė ir ketvirtokė gimnazistė Monika Zeleniūtė. Gimnazijos mokinių 

savivaldos medelį -  Modesta Gaižauskaitė, Ugnė Batulevičiūtė, Milda Čebanauskaitė. Mokytojų 

medelį - mokytojai Antanas Burkšaitis, Rasa Kurienė ir Rita Šalkevičienė. Gimnazijos lyderių medį 

pasodino gimnazistės Viktorija Pavalkytė, Gabrielė Bernotavičiūtė ir pavaduotoja Alina Staniulienė. 

Sportininkų medelį - Algimantas Žemaitaitis, Modestas  Masteika ir mokytojas Vytautas Strokas. 

Mokslo pirmūnų medelis patikėtas gimnazistėms Aistei Mačiulaitytei, Jovitai Ježauskaitei ir 

pavaduotojai Irenai Lukšienei. 

        Treti metai organizuojama  šeimų šventė praplėtė savo tematiką. Šio renginio metu gimnazijos 

seniūnų taryba paskelbia Metų Nominacijas. Tėveliai gali  pamatyi ir išgirsti gimnazijos gyvenimo 

pulsą. „Šauniausios  klasės“ nominacija skelbiama Rugsėjo 1-ąją. Susidomėjimo susilaukia seniūnų 

tarybos organizuojami proginiai „Protmūšiai“, kuriose dalyvauja ir tėvai, ir mokytojai. 

        Gimnazijos klasių seniūnų taryba, siekdama į veiklą įtraukti kuo daugiau mokinių, taip pat ieško 

naujų darbo formų. Spalio mėnesį vyksta visuotinis mokinių susirinkimas, kur seniūnių taryba 

pasirašo trišalę bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija ir gimnazijos taryba. Šio 

susirinkimo metu skelbiamos ir numatomos nominacijos aktyviausiems, mandagiausiems, 

kūrybingiausiems, sportiškiausiems mokiniams, šauniausios klasės nominavimas, geriausio mokytojo 

pagerbimas. Tai skatina per visus mokslo  metus  sveiką ir prasmingą konkurenciją, kuri sukuria 

darbingumo atmosferą. 

Šiais mokslo metais  pradėtas rinkti 5 – 8 ir 1g – 4 g klasių mėnesio lyderis. Seniūnai, pasirašę 

ir patvirtinę nuostatus, kartą per 3 mėnesius renka lyderius. Mokslo metų gale nugalėtoja tapo 

aštuntokė Viktorija Pavalkytė. 

Savo darbus, pasiekimus, pergales mokiniai surašo seniūnų tarybos įsteigtoje „Gerų darbų 

knygoje“. Pasibaigus pirmam ir antram mokslo metų pusmečiams seniūnai suskaičiuoja (susitarimo 

būdu sudaryta tam tikra vertinimo už nuveiktus darbus  balų sistema) atliktus darbus, surenka 

duomenis apie mokinių pažangumą, lankomumą, dalyvavimą renginiuose, budėjimą, pražangas ir 

gimnazijoje paviešinama „Šauniausios klasės“ konkurso suvestinė. 2014 metų „Šauniausiomis 

klasėmis“ tapo 7 b (auklėtoja Stasė Burkšaitienė ) ir 4bg (auklėtoja Audronė Maceikienė) klasės. 

Klasę - nugalėtoją administracija apdovanoja  išvyka. 

Jau treti metai prieš paskutinį skambutį šauniausieji ir aktyviausieji abiturientai pagerbiami 

įtraukiant juos (jų nuotraukas ir padažytų kojų pėdų antspaudus) į seniūnų tarybos unikaliąją 

„Garbės pėdų knygą“ .  

                Mokinių pilietiškumas  ugdomas akcijų, kurias inicijuoja ir organizuoja mokinių seniūnų 

taryba, socialinė padagogė, psichologė 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 dalyvauja naujoje akcijoje 

„Man ne tas pats...“ – mokinių mintys ir pasiūlymai gimnazijos bendruomenei. O atsakymus į savo 

iškeltus klausimus, pasiūlymus jie gauna iš direktorės „Apskrito stalo“ metu.  

         Pilietiškumas ir patriotizmas  ugdomas dalyvaujant šventėse arba akcijose, skirtose Sausio 13 

atminti, valstybės atkūrimo dienai – Vasario16-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo dienai - 

Kovo 11-ajai.  Šiose akcijoje aktyviai dalyvauja gimnazijos seniūnų taryba, įtraukdama ir klasių 

draugus.       

          Kiekvienais metais gražiais renginiais pažymime mokyklines šventes – Rugsėjo 1-ąją, 

Mokytojo dieną, Šimtadienį, Paskutinį skambutį, Mokslo metų užbaigimo dieną, 12-okų išleistuves; 

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 skulptoriaus  tėvų kapus, bet ir gimnazijos bendruomenei 

pristatė būrelio „Meistrelis“ narių medžio dirbinius. 

 Europos kalbų dieną skambėjo dainos užsienio kalbomis, video medžiagos pristatymas 

gimnazijos renginių salėje. Ši diena kiekvienais metais pažymima naujomis išraiškos formomis. 

 Pirmūno šventės vyko atskirai pradinių ir 5 – 4g klasių mokiniams.  Jos  visuomet sulaukia 

didžiulio tėvų ir mokinių dėmesio. Šią dieną pagerbiami mokslo pirmūnai, kuriems kūrybines ir 

emocines dovanas įteikia visa gimnazijos bendruomenė. Padėkos raštais apdovanojami ir pirmūnų 

tėvai. 

Visuomet turiningos, darbingos ir naudingos būna Moksliukų, Sporto, Gerumo, Šeimos, Saugaus 

eismo savaitės, kurias per mokslo metus 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 - „Draugas – draugui“,  „AIDS“ ,Tolerancijos diena  „Diena be cigaretės“ , „Kalėdos 

visiems“, „100 palinkėjimų abiturientams“, Vasario16-jai, „Darom“, Veiksmo savaitė, „Giliukas“, 

„Baltasis badas“( miško gyventojų globa), „Apleistas kapelis“,  „Žaliasis patrulis“.             

Vasarą mokyklos  šauniausia klasė yra apdovanojama  premijine kelione. Mokyklos gyvenimas, 

tradicijos, pasiekimai yra aprašomi ir pateikiami gimnazijos internetiniame puslapyje www.vgrybo.lt 

ir  Šakių rajono spaudoje.   Aktyviausi mokytojai ir mokiniai yra apdovanojami Padėkos raštais, 

išvykomis. Kiekvieną vasarą aktyviausi mokiniai apdovanojami  kelione. Šiemet jie plaukė 

baidarėmis Dubysos upe. 

 Nuolat siekiama bendradarbiauti su mokinių tėvais, stiprinti ryšius  su kitomis institucijomis ir 

švietimo įstaigomis savivaldybėje, šalyje, užsienyje.   

          Gimnazijoje sukurta bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais sistema. Su tėvais 

bendradarbiaujama įvairiai: tėvai dalyvauja gimnazijos tarybos posėdžiuose, dažnai vyksta 

individualūs pokalbiai telefonu, esant reikalui tėvai kviečiami į gimnaziją ar apsilankoma namuose, 

siunčiami informaciniai laiškai elektroniniame dienyne. Vyksta tėvų susitikimai – konsultacijos su 

klasėse dirbančiais mokytojais. Gimnazijoje dirbanti psichologė Jurgita Martinaitienė konsultuoja 

mokinius ir jų tėvus, lankosi klasėse, individualiai bandrauja su mokiniais. Vaiko gerovės komisjos 

nariai, kuriai vadovauja soc. pedagogė Audronė Maceikienė,  visuomet operatyviai reaguoja į vaikų 

nusiskundimus, kalbasi su mokiniais (ir jų tėvais), kurie turi mokslo sunkumų, blogai lanko 

pamokas, turi problemų šeimoje. Neatsitiktinai gimnazija 2014 metais buvo paskelbta „Saugiausia 

mokykla “respublikoje. 

Populiarūs yra tėvų, vaikų ir mokytojų klasių susirinkimai, vaikų darbų parodos, nedideli 

koncertai. Su tėvais bendravo    lektorė Lidija Laurinčiukienė - žurnalistė, leidėja, dėstytoja, buvusi 

LR švietimo ir mokslo ministro patarėja. Visų klasių tėvai dažni svečiai gimnazijos renginiuose, 

šventėse, popietėse. Jie būna ne tik stebėtojai, bet ir dalyvauja programose. Dalyvauja tėvai ir klasių 

išvykose, kartu lankosi spektakliuose, dalyvauja kabinetų gražinimo akcijose. 

             Gimnazijos bendruomenė suvokia glaudaus bendravimo su šeima reikšmę, nes toks 

bendradarbiavimas padeda puoselėti visas vaiko galias, nuo kurių priklauso vaiko asmenybės raida, 

jo integracijos į visuomenę sėkmė.  Todėl mokytojai stengiasi sudominti tėvus organizuojama veikla 

vaikams ir aktyviai įtraukti juos į ugdymo procesą. Ieškome  būdų pasitelkę savo patirtį ir 

profesionalumą. 

             Lukšių Vinco Grybo gimnazija ir toliau palaiko bei stiprina ryšius su kitomis institucijomis 

ir švietimo įstaigomis. Pagal pasirašytas  bendradarbiavimo sutartis vyksta kultūriniai mainai, 

patirties sklaida ir mokymai su Vokietijos Jenos Grete Unrein gimnazija, Latvijos Tukumo rajono 

Slampės vidurine mokykla, Rusijos Sankt-Peterburgo 284 vidurine mokykla, Švenčionių r. Zigmo 

Žemaičio gimnazija, Jurbarko r. Lidijos Meškaitytės  pagrindine, Vilkaviškio r. Bartninkų 

J.Basanavičiaus pagrindine, Vilkaviškio raj. Virbalio vidurine  mokyklomis, Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazija. Bendraujama įvairiapusiškai – vyksta mokinių kultūriniai mainai, mokytojai 

keičiasi patirtimi, priimdami kolegas iš šių mokyklų, arba vykdami pas juos, buvo organizuoti bendri 

seminarai.  

 

 

 

http://www.vgrybo.lt/


 

Gimnazijos kultūrinis gyvenimas atsispindi lentelėje : 

  

Renginiai 

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 

8, 1g, 2g, 3g klasių mokinių susitikimas su  Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro vadove Lina Brau- 

kyliene.   

JMB būrelio „Ąžuoliukas“   akcija „Lesyklėlė“  Lukšių ežero pakrantėje. 

Šimtadienio šventė „Kaip danguje, taip ir žemėje“ . 

Vasario 7d.  ansamblio „Ainiai" koncertas. 

Kovo 20d. buvo minima pasaulinė Žemės diena. Mokinių sukurtomis gėlėmis buvo išpuošta pieva 

prie gimnazijos. Renginių salėje vyko Žemės dienos minėjimas. Gimnazijoje svečiavosi ir JMB 

kuratorius girininkas Antanas Ižganaitis. 

„Apskritas stalas su gimnazijos direktore“ - akcijos „Aš neabejingas” rezultatų aptarimas. 

Vyresnių klasių gimnazistų susitikimas su Klaipėdos universiteto tęstinių studijų instituto lektore, 

verslo konsultante, žurnaliste Lidija Laurinčiukiene. Pokalbio tema „Kaip pergudrauti STRESĄ ir 

kaip pagauti SĖKMĘ?" 

Balandžio 24 d. gimnazijoje vyko jau penktoji tradicinė konferencija „Dvasingumo  ir verslumo 

sankirta", sulaukusi  LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo. 

Veiksmo savaitė "Be patyčių". 

Pirmūno šventės pradinių ir 5 – 4g klasių mokiniams. 

„Tiksliukų savaitė". 

Šeimos šventė. 

Metų Nominacijų teikimas. 

Paskutinio skambučio šventė. 

Rudens sporto šventė gimnazijos stadione. 

Mokslo ir žinių diena. 

Penktos ir dviejų šeštų klasių mokinių dalyvavimas unikalioje edukacinėje Kauno bienalės progra -

moje „Pažink, mokykis ir kurk". Pamokas vedė menininkė tekstilininkė Renata Vinckevičiūtė, stu -

dentė savanorė Laura Gailevičiūtė ir edukacinės programos koordinatorė Vėjūnė Sudarytė. 

Savaitė, skirta Vinco Grybo 123 gimtadieniui. 

Tautos vienybės dienos šventimas.  

Draugiškas Tukums rajono Slampės vidurinės mokyklos mokytojų vizitas gimnazijoje Baltų vieny-

bės  dienos išvakarėse. 

Penktokų krikštynos  „Ar tu gudrus penktokas?" 

JMB būrelio „Ąžuoliukas“akcija „Skruzdėlynas miške“ Sutkų girininkijoje.  

Pradinių klasių mokinių sporto – sveikatingumo savaitė. 

Profesoriaus, habilituoto daktaro, Lietuvos Mokslų akademijos nario emerito, sociologo, filosofo, 

tautotyrininko Romualdo Grigo knygos ,,Lietuvių tautos išlikimo drama" pristarymas. Renginyje 

dalyvavo ne tik pats knygos autorius, bet ir filosofas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras 

Juozas Sigitas Mureika bei ,,Versmės" leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

Ketvirtokų gimnazistų akcija, skirta „ AIDS “ dienai. 

Gruodžio 9 dieną vyko mokinių susitikimas su sveiko gyvenimo mokytoju ir propaguotoju Juozu 

Dapšausku. 

Tolerancijos diena. 

Kalėdiniai karnavalai. 

Dalyvavimas rajono (miesto) renginiuose 

Sausio 16 d. Šakių Jaunimo kūrybos ir sporto centre vyko rajono sporto konferencija, kurioje buvo 

pagerbti geriausieji 2013 metų Šakių rajono sportininkai. Tarp geriausių ir  mūsų gimnazistai: bėgikai 

Eglė Stepšytė ir Algimantas Žemaitaitis. Jie praėjusiais metais gerai pasirodė ne tik rajoninėse, bet ir 

respublikinėse lengvosios atletikos varžybose. Šio renginio metu buvo paskelbta, kad mūsų gimnazija 

užėmė pirmąją vietą rajono kaimo mokyklų tarpe, kaip sportiškiausia mokykla. 

Vasario 18 d. rajoninėje meninio skaitymo šventėje Modesta Gaižauskaitė užėmė j II vietą (5 – 8 kl. 

grupė).  Rėjus Martišius ir Miglė Jucaitytė gavo paskatinimo prizus.  

Kovo 17d.  gimnazijos JMB būrelio „Ąžuoliukas" nariai, vadovaujami mokytojos Birutės Miščikie- 

nės, prisijungė prie šalyje rengiamos pavasario šventės „Paukščiai grįžta namo", skirtos Pasaulinei 



miškų dienai. Kidulių urėdija ir Šakių girininkijos miškininkai pasirūpino inkilais, penkiolika inkilų 

pasigamino patys moksleiviai 

Kovo 15 d. Šakių „Varpo" mokykloje vyko šokių kolektyvų atranka į Lietuvos dainų šventę „Čia mū- 

sų namai 2014". Dalyvavo tautinių šokių  kolektyvas, vadovaujamas mokytojos Editos Mekšraitytės. 

Dalyvavome lietuvių kalbos olimpiadoje, skirtoje K. Donelaičio 300 metų  jubiliejui Gelgaudiškio 

pagrindinėje mokykloje. Arijana Bagdanavičiūtė (5a), Rėjus Martišius (6), Rasa Kriščiūnaitė (7b), 

Modesta Gaižauskaitė, Viktorija Pavalkytė (8b) (mokytoja Jolita Zokienė) iškovojo I-ąją vietą 

 7 klasės mokiniai (auklėtoja Jolanta Puidokienėi ir visuomenės sveikatos biuro specialistė Vida Mar- 

tišienė) dalyvavo Šakių rajono visuomenės sveikatos biuro vykdomame projekte ,,Be tabako". 

Laimėjo III vietą. 

Dalyvavome Šakių „Žiburio" gimnazijoje vykusiame gimnazijų konkurse „Gamtukai 2014" . III vieta 

. Komandoje dalyvavo: Lukas Biliutavičius (3ag kl.), Tadas Vasiliauskas (3ag kl.), Aistė Mačiulaitytė 

(3ag kl.), Austėja Bernotavičiūtė (4bg kl.) ir Augustė Plaušinytė (4bg kl.) 

JMB būrelis „Ąžuoliukas“  dalyvavo Lekėčių girininkijos organizuotoje medelių sodinimo akcijoje. 

Choras dalyvavo  rajono chorų festivalyje „Dainos sparnais“ 

Birželio 1 dieną Šakiuose vykusioje šventėje, skirtoje vaikų gynimo dienai,  Šakių rajono moksleivių 

tarybos organizuotame renginyje „Nominuok 2014"buvo paskelbta dešimt nominacijų, iš kurių net 

dvi atiteko Lukšių Vinco Grybo gimnazijai. Mūsų gimnazijos 8b klasės mokinė Modesta 

Gaižauskaitė buvo apdovanota nominacija „Metų aktyvistė" už aktyvų darbą rajono moksleivių 

tarybos ir gimnazijos seniūnų tarybos veikloje. „Metų savivalda" buvo nominuota mūsų gimnazijos 

seniūnų taryba už puikiai vykdomas Lietuvos moksleivių sąjungos, Šakių rajono moksleivių tarybos 

akcijas, renginių organizavimus, bendradarbiavimą su LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) ir ŠRMT 

JMB būrelis „Ąžuoliukas“  dalyvavo  nacionaliniame moksleivių konkurse „Ekomokykla“ 

8a ir 1bg klasės mokinių su auklėtojomis Irena Liubiniene ir Jolita Sutkuviene bei istorijos mokytoju 

Vidmantu Zoku dalyvavimas respublikiniame Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminė 

jime „Atminties kelias" Batiškių kapinaitėse (organizuoja Tarptautinė  nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisija 

JMB būrelio „Ąžuoliukas" dalyvavo Šakių miško urėdijos Lekėčiuose organizuotame renginyje 

„Palydint paukščius".( Dalyvavo Petro Abukevičiaus premijos laureatas, garso įrašų ir filmavimo 

garso operatorius – režisierius Vidmantas Blažys  bei ornitologas Remigijus Karpuška). 

Dalyvavimas šalies renginiuose 

Sausio 17 – 19 dienomis gimnazijos seniūnų tarybos atstovė Gabrielė Bernotavičiūtė  dalyvavo 

Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos forume „ Moksleivio balsas šiandien ir rytoj" Kretingoje. 

Gimnazija tapo   saugiausia Lietuvos mokykla.  Prie laiško pridėtas patvirtintas sertifikatas „Mūsų 

mokykla – saugiausia".  

Kovo 27 dieną 1ag ir 8a klasių mokinių (klasės vadovės Lina Rutkauskienė ir Vaida Venckūnienė) 

sveikuolių komandos atstovavo Šakių rajoną ir dalyvavo konkurso „Sveikuolių sveikuoliai" 2 etape 

Kaune. 

Kovo 15 d. Kauno technologijos universiteto tradiciniame Lietuvos moksleivių dr. Juozo-Petro 

Kazicko kompiuterininkų  forume  trečioji vieta atiteko 4g klasės moksleiviui Donatui Vosyliui 

Gimnazijos mokinių savivaldos atstovės Gabrielė Bernotavičiūtė ir Solveiga Grigytė dalyvavo Lie- 

tuvos moksleivių sąjungos (LMS) pavasario forume,  Vilniuje balandžio 4 – 6 dienomis. 

Balandžio 24-26 dienomis  gimnazijos IVg klasės moksleivis Martynas Mikalauskas dalyvavo  Lie- 

tuvos moksleivių astronomijos olimpiadoje Vilniuje. Antroji vieta, olimpiados sidabro medalis ir 

laureato diplomas atiteko  Martynui Mikalauskui. Gimnazistas  pakviestas į Lietuvos rinktinę, kuri 

dalyvavo pasaulinėje astrofizikos olimpiadoje Rumunijoje. 

2-4 g klasių mokinių išvyka į KTU organizuojamą mokslo festivalį ,,Tyrėjo naktis" 

Gegužės 9 dieną dalyvavome Marijampolės apskrities gimnazijų asociacijos šventėje „Po Sūduvos 

dangum...", Marijampolės Sūduvos gimnazijoje. 

Gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė Edita Mekšraitytė) dalyvavo Lietuvos dainų švenėje  „Čia 

mūsų namai 2014" Vilniuje 

JMB būrelio „Ąžuoliukas“  nario Rėjaus Martišiaus nuotrauka apie žiemą buvo parodyta   LRT   orų 

prognozės laidoje.  

,,Ąžuolo" skautų draugovės nariai (vadovė mokytoja Jolita Zokienė) dalyvavo Šilalės Simono Gau- 

dėšiaus gimnazijoje vykusioje Tauragės krašto skautų sueigoje. 

Trečiokės gimnazistės Gabrielė Bernotavičiūtė ir Deimantė Užupytė dalyvavo Lietuvos moksleivių 

sąjungos rudens forume Klaipėdoje. 



8b, 2bg, 3bg, 4ag klasių mokiniai dalyvavo  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

vykdomame projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)."   

Dalyvavome Teisingumo ministerijos organizuojamame Konstitucijos egzamine. Į antrąjį etapą pate- 

ko aštuntokė Saulė Paseckaitė. 

Gruodžio 10 dieną Prezidentė Dalia Grybauskaitė, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis 

iškilmingai apdovanojo mokinius, tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojus, jų mokytojus, 

komandų vadovus. Tarp jų ir mūsų gimnazijos abiturientas Martynas Mikalauskas. Kartu su Martynu 

buvo apdovanotas ir jo mokytojas Antanas Burkšaitis. 

Ieties metikas Modestas Masteika pateko į 2015 metų jaunių Lietuvos rinktinę (Lengvosios atletikos 

federacija, remdamasi pasiektais sportininkų rezultatais, sudaro visų amžiaus grupių sportinikų rink- 

tines). 

64 mūsų gimnazistai dalyvavo Lietuvos Respublikos finansų bei švietimo ir mokslo ministerijos  

inicijuotame konkurse moksleiviams – „Euro Lyga". Geriausiai sekėsi 8b klasės mokinei Smiltei 

Bataitytei – ji teisingai atsakė į 26 klausimus 

Dalyvavome Cirko meno asociacijos kartu su kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Šakių cirko studija „Šypsena"  vykdomame projekte „Susipažink su cirko 

žanrais" 

Dalyvavimas tarptautiniuose   renginiuose, projektuose 

Jaunimo klubo „Lukšiečiai“dalyvavimas tarptautiniame jaunimo festyvalyje Latvijoje (Slampė, Tu- 

kums rajonas). 

Ketvirtokės gimnazistės  Indrė Jančiūtė, Vėjūnė Bataitytė ir mokytojas Antanas Burkšaitis vyko į 

kelionę, kuria  juos apdovanojo  Europarlamentarė p. Laima Andrikiene. Jie dalyvavo plenariniame 

Europos parlamento posėdyje, aplankė Berlyną, Kiolną, Paryžių,  Strasbūrą,Prahą. 

Rugpjūčio 1 – 11 dienomis Rumunijos mieste Suceava vyko tarptautinė astronomijos ir astrofizikos 

olimpiada. Lietuvai atstovavo penki moksleiviai. Šios komandos sudėtyje buvo ir mūsų  gimnazijos 

abiturientas Martynas Mikalauskas, kuris Lietuvos astronomijos olimpiadoje buvo apdovanotas 

sidabro medaliu. 

1bg mokinys Modestas Masteika dalyvavo lengvosios atletikos varžybose ieties metimo rungtyje 

Portugalijoje. 

Martynas Mikalauskas rugpjūčio 1 -11 dienomis Rumunijoje vykusioje tarptautinėje astronomijos ir 

astrofizikos olimpiadoje kartu su kitais keturiais komandos draugais į Lietuvą  parvežė bronzos 

medalį 

 

2. UGDYMAS IR MOKYMASIS. 

Gimnazijoje mokiniams stengiamasi sudaryti palankias sąlygas jų ugdymosi poreikiams 

tenkinti. Šalia bendruosiuose ugdymo planuose numatytų privalomųjų ugdymo turinio dalykų 3-4 g 

klasių mokiniams siūlomi pasirenkamieji: psichologija, vairavimo mokymas, programavimas, 

braižyba; taip pat istorijos, lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos moduliai. Nuo pirmos 

gimnazijinės klasės siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų vykdomas mokinių diferencijuotas 

ugdymas sudarant mobilias grupes per lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos pamokas. 

Mokinių saviraiškai sudaromos palankios sąlygos ne tik pamokoje, bet  ir popamokinėje 

veikloje.  2014 m. gimnazijoje veikė 23 saviraiškos būreliai. Neformaliojo švietimo valandos skirtos 

mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – socialiniams, kalbiniams, meniniams, sportiniams, 

technologiniams mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.  

Pradinių klasių mokiniai lavinosi etnokultūros, jaunučių choro, mažųjų šokėjų, jaunųjų knygų 

bičiulių džiudžitsų, kvadrato būreliuose. Nuo rugsėjo 20 pradinių klasių mokinių domisi saugiu 

eismu „Šviesoforo“ būrelyje. Pradinių klasių mokinių tarpe atsirado norinčių skambinti gitara, 

lipdyti iš molio, žaisti krepšinį. Savo gebėjimus pradinukai lavina Šakių meno mokykloje, JKSC.  

 Penktų – aštuntų, pirmų - ketvirtų gimnazijinių klasių mokiniai savo gebėjimus ugdė  

dailės,  šokių, gitaristų, jaunimo choro, gamtos bičiulių  „Ąžuoliukas“,  muziejininkų, jaunimo klubo 

„Lukšiečiai“, informatikos, „Meistrelio“, kvadrato, krepšinio, džiudžitsų, astronomų būreliuose bei 

popamokiniuose renginiuose. Vėl prasidėjo jaunųjų skautų veikla, kuriems vadovauja mokytoja 

Jolita Zokienė. Vyresnių klasių mokiniai lanko sporto klubus „Audra“, „Ošimas“, „Trigada“ 

Šakiuose, mokosi plaukti JKSC baseine, žaidžia badmintoną, krepšinį, lavinasi Šakių meno 

mokykloje.  Gimnazistai gilina žinias NMA, „Fotone“. Prioritetinė gimnazijos neformalaus švietimo 

organizavimo kryptis yra menai.  



Gimnazijos mokiniai naudojasi progomis pasitikrinti savo žinias įvairiuose konkursuose, 

renginiuose, olimpiadose. Dešimtos klasės mokiniai pavasarį dalyvavo NEC organizuotame 

bandomajame pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iš gamtamokslinių ir socialinių dalykų bei 

informacinių technologijų. Bandomajame informatikos ir fizikos BE dalyvavo 32 dvyliktokai. Spalio 

mėnesį 16 vyresniųjų klasių mokinių dalyvavo nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurse, kurį taip pat organizavo NEC. 

Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Pagal metų kvalifikacijos  tobulinimo planą, 

kuriame buvo numatytas pagrindinis tikslas -  tobulinti ir kelti mokytojų ir vadovų, pagalbos 

mokiniui specialistų dalykines, pedagogines, psichologines, vadybines kompetencijas, kad jos 

maksimaliai tenkintų gimnazijos poreikius - 2014 metais gimnazijos pedagogai sistemingai ir 

motyvuotai lankė seminarus,  mokymus.  Stengdamiesi pasiekti uždavinį - parengti gabių mokinių 

ugdymo(si) sistemą, teikėme paraišką Ugdymo plėtotės centrui ( projektas „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra")  ir laimėjome mini mokymus savo organizacijoje, 

kurių tema ,,Gabių ir talentingų mokinių ugdymas“ (15 pedagogų komanda - 3 dienos). Lidijos 

Laurinčiukienės seminarai  ,,Kartų idėjų pritaikymas komunikacijai kurti. Kaip susikalbėti su bet 

kokio amžiaus žmogumi?“, ,,Kaip praturtinti vaiko asmenybės banką“ visai gimnazijos 

bendruomenei padėjo spręsti klasės valdymo, pamokos organizavimo, mokytojo darbo planavimo 

problemas (dalyvavo 42 pedagogai). Šis seminaras  buvo surengtas norint pasiekti dar vieną uždavinį 

- efektyvinti klasės valdymą, sukurti bendradarbiavimo atmosferą pamokoje ir kitose ugdymo 

veiklose, tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją, diegti gimnazijoje ,,Geros mokyklos“ principus. 

Beprasidedant naujiems mokslo metams gimnazijoje buvo surengtas seminaras ,,Dokumentų 

rengimo, spausdinimo taisyklių taikymas mokytojo, klasės vadovo darbe“. Mokytojai lankėsi ir 

kituose seminaruose dėl BE ir PUPP darbų vertinimo, IT panaudojimo ugdymo procese bei kitų 

švietimo naujovių diegimo (40 dienų). Psichologė, direktorės pavaduotoja ir keletas pedagogų 

kvalifikaciją kėlė bakalauro ir magistrantūros studijose. Direktorė ir pavaduotojos ugdymui tobulino 

vadybines kompetencijas dėl UP rengimo, IQES naudojimo ir kitų svarbių veiklų (vidutiniškai po 5 

dienas). Dalyvauta stažuotėse kitų savivaldybių (Utenos, Šilalės, Kretingos, Marijampolės) ugdymo 

įstaigose ir švietimo centruose.  

Viso per metus vienam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui tenka vidutiniškai po 

6 dienas kvalifikacijai kelti. 

Mokytojai aktyviai dalinosi gerąja patirtimi, metodines naujoves aptarė metodinių grupių 

susirinkimuose, lankėsi ir stebėjo atviras pamokas, jas aptarinėjo, patys rengė programas ir vedė 

seminarus  (R. Šalkevičienė, R. Kurienė - pradinių klasių mokytojos, vedė seminarus rajono pradinių 

klasių mokytojoms, J. Zokienė - lietuvių kalbos mokytoja, vedė seminarą gimnazijos mokytojams 

apie darbą su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, N. Šapolienė (direktorė) ir A. Staniulienė 

(direktorės pavaduotoja) - vedė seminarą gimnazijos bendruomenei apie strateginio plano rengimą.  

Matematikos mokytoja Rita Kupstaitienė įgijo vyresniosios matematikos mokytojos 

kvalifikacinę kategoriją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PASIEKIMAI.  

Vienas pagrindinių gimnazijos strateginių prioritetų ir tikslų – aukšti mokinių pasiekimai, 

atitinkantys kiekvieno galimybes ir poreikius. Todėl, norėdami pasitikrinti, kaip mums sekasi šį 

tikslą pasiekti, kasmet atliekame egzaminų ir PUPP analizę. Ši analizė aptariama metodinėse 

grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje, priimami nutarimai, numatomos priemonės, kurios padėtų 

gerinti mokinių pasiekimus. Abiturientų 2014 metų brandos egzaminų rezultatai atsispindi 

lentelėje: 

 

Egzaminas Laikiusių 

sk. 

Išlaikiusių 

sk. 

Balų vidurkis 

(nuo 

laikiusiųjų) 

Balų vidurkis 

(nuo 

išlaikiusiųjų) 

Ypatingi pasiekimai 

Lietuvių 

kalba 

32 30 45 48 V.Bataitytė-99, I. 

Jančiūtė-97 

Anglų kalba 22 22 56 56  

Chemija 7 7 38 38  

IT 11 9 49 60 S.Kazokas, E.Pavalkis-

100; 

V.Bataitytė-92 

D. Vosylius-92 

Geografija 10 10 45 45 V.Bataitytė-93 

Fizika 11 9 37 45 S.Kazokas-91 

Matematika 26 21 31 39 V.Bataitytė-91 

Biologija 16 15 34 37  

Istorija 16 16 35 35  

Technologijos 

(mokyklinis) 

9 9 9 9  

Menai 

(mokyklinis) 

5 5 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dešimtų klasių mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai : 

 Laikiusių 

skaičius 

Aukštesnysis 

pasiekimų 

lygis 

Pagrindinis 

pasiekimų 

lygis 

Patenkinamas 

pasiekimų 

lygis 

Nepasiekė 

patenk. 

pasiek. 

lygio 

Įvertinimo 

vidurkis 

Lietuvių k. 51 10 (19,6%) 23 (45%) 16 (31,3%) 2 (3,9%) 6,57 

Matematika 51 6 (11,7 %) 15 (29,4%) 26 (51%) 4 (7,8%) 5,33 

 

 

 

Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose. Jų pasiekimai 

atsispindi lentelėse :



 

Renginio pavadinimas Data Dalyvių sk. Prizininkai Ruošęs mokytojas Pastabos 

Chemijos 9-12 kl. olimpiada 2014-01-10 5 A. Bernotavičiūtė, G. 3, 

Jokymaitytė, 3 

J. Ježauskaitė, 2 

S. Mockienė 

 

A. Žemaitienė 

 

Fizikos 9-12 kl. olimpiada 2014-01-24 9 A. Mačiulaitytė, G. Bernotavičiūtė, 

2, J. Ježauskaitė, 3 

M. Mikalauskas, 1 , A. Plaušinytė, 

2 

V. Piešina 

 

 

A. Burkšaitis 

 

Matematikos 9-12 kl. olimpiada 2014-02-07 6 L. Biliutavičius, 3   

Meninio skaitymo konkursas 2014-02-07 2 M. Gaižauskaitė, 2 J. Zokienė  

Istorijos 9-12 kl. olimpiada 2014-02-11 4 I. Jančiūtė,  D. Jakavičius  

Lietuvių kalbos 9-12 kl. olimpiada 2014-02-13 4 I. Jančiūtė, 2 V. Adomaitienė  

Dailės olimpiada 2014-02-28 1 R. Baranauskaitė, 3  J. Žalnorienė  

Geografijos 9-12 kl. olimpiada 2014-03-04 1 V. Bataitytė ,1  J. Puidokienė  

Matematikos 5-8 kl. olimpiada 2014-03-28  K. Kuras, 3 

M. Gaižauskaitė, 1 

R. Kupstaitienė 

A. Kazlauskienė 

 

Informatikos olimpiada, II etapas 2014-12 mėn 12 Livija Sadauskaitė (8b kl) – I  

Lukas Bernotavičius (8b kl.) – II 

Dominykas Venskūnas (8b kl.)–III  

Vaidotas Grikietis (1ag kl) – I 

Viktorija Pavalkytė (1bg kl) – II  

Lukas Biliutavičius (3ag kl) – I 

Aurimas Stanaitis (3ag kl) – II  

Tadas Vasiliauskas (3ag kl) – III  

Julius Stanevičius (3ag klasė) – III  

Žygimantas Skakauskas (4ag kl)– II 

A.Burkšaitis  

Muzikos olimpiada  kovo mėn. 1 G. Žukauskaitė, L. Bakaitienė  

Fizikos 7-8 kl. olimpiada 2014-04-25  V. Pavalkytė,1 

 G. Štrimaitytė, 3 

V. Piešina  

Biologijos 7-8 klasių olimpiada 2014-05-09  L. Sadauskaitė, 2 B. Miščikienė  

Chemijos 8 klasių olimpiada 2014-05-16 2 M. Gaižauskaitė, 2 A. Žemaitienė  

Respublikiniai ir tarptautiniai renginiai 



Geografijos olimpiada  1 V. Bataitytė J. Puidokienė  

Astronomijos olimpiada  1 M. Mikalauskas, 2-sidabro 

medalis;  

A. Burkšaitis  

Dr.Juozo Petro Kazicko programuotojų 

forumas  

Kaunas 10 D. Vosylius, 3  A. Burkšaitis  

Dr.Juozo Petro Kazicko suvalijos krašto 

programuotojų forumas 

Marijampolė 8 S. Kazokas, 1 

D. Vosylius, 3 

A. Burkšaitis  

Informatikos olimpiada KTU 1 S. Kazokas, 9 A. Burkšaitis  

Tarptautinė astronomijos ir fizikos 

olimpiada  

Rumunija 1 M. Mikalauskas-III A. Burkšaitis  



Džiugina ir sportiniai mokinių pasiekimai: 

Varžybos Dalyviai Mokytojas 
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KREPŠINIS 

Šakių rajono  moksleivių (vaikinų) krepšinio 

varžybos 

Komanda 

 

Vytautas 

Strokas 
 II  

 

 

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio krepšinio 

berniukų, gim. 1998  m., zoninės varžybos 

Komanda 

 

Vytautas 

Strokas 
  II  

 

Tradicinis krepšinio turnyras mokytojams D. ir J. 

Stankevičiams atminti Jurbarko A. Giedraičio - 

Giedriaus gimnazijoje 

 

 

Komanda 

 

Geriausiu komandos žaidėjas  

J.Sakalauskas 

J.Stanaitis – baudų metimo 

konkursas  

J.Sakalauskas  - tritaškių metimo 

konkursas 

Vytautas 

Strokas 
  

 

III 

 

 

 

 

I 

 

I 

 

Šakių rajono berniukų, gimusių 1998 metais, 

krepšinio varžybos. Susitikimas su Plokščių 

mokyklos -daugiafunkcio centro berniukų rinktine. 

Nugalėjo Lukšiai 

T. Armonavičius  

D. Balsevičius 

D. Balčiūnas 

G. Bikmanas   

M Kriščiūnas,  J.Sakalauskas  

K.Tamošaitis  

A.Vyšniauskas 

D.Vosylius 

Vytautas 

Strokas 
    

Šakių rajono berniukų, gimusių 1998 metais, 

krepšinio varžybos 

 

D.Balsevičius 

M.Masteika 

R.Naujokaitis 

U.Pocius 

J.Stanaitis 

Vytautas 

Strokas 
 

 

 

 

I 

  



T.Vasiliauskas 

 

 

Pagėgių A.Mackaus gimnazijos taurės krepšinio 

varžybos 

 

T.Armonavičius, D.Balčiūnas 

D.Balsevičius 

V.Mačiulaitis 

J.Sakalauskas 

J.Stanaitis 

K.Tamošaitis 

A. Vyšniauskas 

 

 

  

 

 

 

III 
 

KVADRATAS 

Rajoninės berniukų gim. 2002 ir jaun. ( 5–

6kl.)pogrupio kvadrato varžybos Šakiuose  

 

Berniukų komanda 

Vitas 

Petkūnas 
 I 

 
 

Rajoninės mergaičių gim.2002 ir jaun. (5 -6 kl.)  

pogrupio kvadrato varžybos Šakiuose 
Mergaičių komanda 

Vitas 

Petkūnas 
 II 

 
 

Rajoninės berniukų gim. 2002 m. ir jaun.  kvadrato 

finalinės varžy- bos Šakiuose 
Berniukų komanda 

Vitas 

Petkūnas 
 I 

 
 

 Lietuvos bendrojo ugdymo moky klų pradinių 

klasių mokinių (gim. 2004 m. ir jaunesnių) 

olimpinio festivalio varžybos Šakiuose  

 

 

Komanda 

 

Lina 

Matusienė 

 

 

 

 

I 

 

 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių (gim. 2004 m. ir jaunesnių) olimpinio 

festivalio zoninės varžybos  Raseiniuose 

 

 

Komanda 

Lina 

Matusienė 
   

 

 

I 

Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio zoninės 

kaimo vietovių mokyklų pradinių klasių mokinių 

(gim. 2004 m. ir jaun.)  kvadrato varžybos 

Marijampolėje  

Komanda 
Lina 

Matusienė 

   

 

III 

 

Tarpklasinės 4-5-6 klasių  mokinių kvadrato 

varžybos gimnazijoje                                    

                                   

 

6a klasė 

5 klasė 

6b klasė 

4 klasių rinktinė 

Vitas 

Petkūnas 

I 

II 

III 

IV 

   

LENGVOJI  ATLETIKA 

Vaikų ir jaunučių tarptautinės lengvosios atletikos Domas Plančiūnas    I  



varžybos Marijampolėje Justas Balsys Vytautas 

Strokas 

II 

Kauno jaunučių žaidynės ir atviros jaunių 

pirmenybės 
Modestas Masteika 

Vytautas 

Strokas 

    

II 

Tradicinės tarptautinės ,,Sūduvos" taurės lengvosios 

atletikos varžybos  Marijampolėje  

Modestas Masteika 

Algimantas Žemaitaitis- 800 m 

Mantas Macevičius -100 m 

Vytautas 

Strokas 

  I 

I 

 

II 

 

 

Šakių rajono lengvosios atletikos varžybos  Šakių 

„Žiburio" gimnazijoje 

 

Gabija Batulevičiūtė  

Ugnė Batulevičiūtė 

Modestas Masteika 

Eimantas Neverauskas,  Giedrė 

Runaitė  

Eglė Stepšytė 

Algimantas Žemaitaitis 

Vytautas 

Strokas 
 

II 

I  

II 

III 

II 

I 

I,II 

  

 

Šakių rajono lengvosios atletikos jaunučių, jaunių ir 

jaunimo pirmenybės 

 

Akvilė Sutkaitytė- 800 m. 

Gabija Batulevičiūtė šuolis į tolį 

Vaidas Grikietis- 800 m 

Algimantas Žemaitaitis- 400 m ir 

800m.  Eglė Stepšytė- 400m. 

ModestasMasteika ieties metimas 

 Emilija Matusevičiūtė- 800 m 

 Mantas Macevičius -100 m   

 Šarūnas Jančaitis-  

 800 m  

 Tautvydas Sutkus- rutulio 

stūmimas 

Vytautas 

Strokas 

 II 

II 

 

III 

I, I 

 

I 

 

I 

I 

 

II 

 

III 

 

III 

  



 

 

Tradicinės Šakių rajono moksleivių lengvosios 

atletikos kroso estafečių varžybos Lekėčiuose  

 

 

 

 

Jaunučiai: 

Domantas Balsevičius, Vytautas 

Rudzevičius, Viktorija Pavalkytė, 

Akvilė Sutkaitytė 

Jauniai: 

Akvilė Grigaitytė 

Modestas Masteika 

Emilija Matusevičiūtė 

Eimantas Neverauskas 

Jaunuoliai: 

Tauras Armonavičius 

Ugnė Batulevičiūtė 

Giedrė Runaitė 

Žygimantas Skakauskas 

Vitas 

Petkūnas,  

Vytautas 

Strokas 

  

 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

III 

  

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Alytuje 

,,Dzūkija 2014"  

Algimantas Žemaitaitis   400m Vytautas 

Strokas 

   I 

Šakių rajono mokyklų sprinto ir šuolio į tolį 

dvikovės varžybos  Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 

stadione   

Gabija Batulevičiūtė 

Eglė Stepšytė 

Mantas Macevičius 

Vytautas 

Strokas 

 I 

II 

II 

  

Šakių JKSC taurės lengvosios atletikos varžybos 

Šakių ,,Varpo" mokykloje  

 

Domas Plančiūnas 

Algimantas Žemaitaitis 250 m 

Algimantas Žemaitaitis 1500m 

Eglė Stepšytė 1500 m. 

Giedrė Runaitė 250 m 

Augustė Jucaitytė 250m  

Augustė Jucaitytė 250m 

Žygimantas Skakauskas 250 m 

Justas Balsys 1500 m 

Karolis Žemaitis rutulio stūmimas 

Vytautas 

Strokas 
 

I 

III 

 

II 

 

I 

I 

II 

 

I 

 

  



 

II 

II 

III 

 

Ketvirtasis Šakių rajono bėgimas  

,, Knygnešių takais".  

Komanda:  

Justas Balsys,  

Šarūnas Jančaitis, 

Augustė Jucaitytė, Giedrė 

Runaitė,  

Žygimantas Skakaus – 

kas 

Eglė Stepšytė, 

Algimantas Žemaitai – 

tis 

Vytautas 

Strokas 
 II  

  

Šakių  JKSC bendro fizinio pasirengimo varžybos 

Akvilė Sutkaitytė 

Eglė Stepšytė  

Ugnė Batulevičiūtė 

Giedrė Runaitė 

 

 

Vytautas 

Strokas 

 

III 

III 

I 

II 

 

 

DŽIUDŽITSO 

Pirmasis atviras moksleivių grappling'o imtynių 

čempionatas Švenčionyse  

Edmundas Masaitis 

Karolis Mulvinskas. 

Vytautas 

Smirnovas 
   

I 

II 

Lietuvos atviras grappling imtynių čempionatas 

Šakiuose 

Karolis Mulvinskas  

Tomas Mulvinskas 

Vytautas 

Smirnovas 
 

II 

I 
 

 

Atviros Jurbarko džiudžitsų pirmenybės Tomas Mulvinskas  

Karolis Mulvinskas  

Vytautas 

Smirnovas 

   III 

II 

Atviras Lietuvos MMA mėgėjų čempionatas 

Jurbarke 
Karolis Mulvinskas 

Vytautas 

Smirnovas 

  

 

  

I 

Atviras ringas „PANTERA“  Jurbarke 
Karolis Mulvinskas 

 Tomas Mulvinskas 

Vytautas 

Smirnovas 

   II 

II 

Lietuvos Bušido turnyras„SAKURA" Dainralfas 

2013. (Kaunas) 

Mulvinskas Karolis 

 

Vytautas 

Smirnovas 

   I 

Lietuvos MMA turnyras „Tauragės  dienos 2014“ Karolis Mulvinskas 
Vytautas 

Smirnovas 

   
I 



Atviros Šakių rajono džiudžitso imtynės parteryje. 

Paluobiai. 

 

 

 

 

 

Pijus Bataitis 

Nojus Bataitis 

Dominykas Laukaitis 

Edgaras Irnius 

Edmundas Masaitis 

Marius Misiūnas 

Karolis Mulvinskas 

Vytautas 

Smirnovas 

 I 

II 

II 

I 

II 

III 

II 

  

PLAUKIMAS 

Šakių rajono  moksleivių komandinės plaukimo 

varžybos Šakių jaunimo sporto ir kūrybos centre   

 

Pirmoji komanda: 

Pijus Jonaitis 

Ieva Kasparaitytė 

Edvardas Matusa 

Antroji komanda: 

Ignas Kasparaitis 

Kristupas Kuras 

Rugilė Blauzdžiūnaitė 

  

 

II 

 

 

 

III 

  

 

4. PAGALBA MOKINIUI 

 

 

4.1  UGDYMAS KARJERAI 

Didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas mokinių karjeros ugdymui. Karjeros ugdymo grupė padeda dešimtokams pažinti savo gebėjimus, susidaryti individualius 

ugdymo planus, konsultuoja renkantis profesiją. Jau dveji metai vyksta „Profesijų mugės“- gimnazijoje lankosi mokinius dominančių specialybių, aukštųjų mokykų, 

kolegijų, tėvų atstovai. Mokinių puikiai įvertintas ir laukiamas tapo renginys – profesijų mugė , kurią organizuoja gimnazijos  ugdymo karjerai konsultantė Sonata 

Kurienė.  Mokiniai daug sužino apie galimas įsigyti profesijas, studijų galimybes, darbo sąlygas ir rinką. Tą dieną gimnazijoje šurmulioja mugė, veikia kavinės, kur 

mokiniai lavina savo verslumo gebėjimus. Šiais metais 8 – 4g klasių mokiniai aktyviai įsitraukė į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomą projektą 

,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)."  Mokiniai dalyvavo veiklinimo vizituose Šakių 

rajono įstaigose: rajono laikraščio „Draugas“ redakcijoje, Šakių rajono savivaldybės Kukarskės globos namuose, Gelgaudiškio vaikų darželyje ,,Eglutė",  , grožio  

kūrimo įstaigose, Šakių rajono savivaldybėje, Zanavykų muziejuje. Jie  puikiai vertino tas veiklos valandas, praleistas įstaigose. Profesinio veiklinimo metu buvo 

vykdytos šios priemonės: 

• individualus mokinių veiklinimas (lankymasis organizacijose ar įmonėse, susipažinimas su atskiros profesijos ypatumais):  22 mokiniai; 

• mokinių grupių išvykos:  

2014 m. sausio 30 d.,  4 abg klasių išvyka į Kauną, Aukštųjų mokyklų mugę – 34 mokiniai; 

2014 m. birželio 05 d. 1 bg klasės mokiniai vyko į Rociškių pasienio užkardą – 17 mokinių; 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.info.lt%2Fimones%2FGelgaudi%25C5%25A1kio-%25C5%25A0altinio-specialiojo-ugdymo-centras%2F2121873&ei=6__1VN2pK8L6UOGxgsAF&usg=AFQjCNFL4q70zmVpuaFnoNhEZZMF_rEGfg&bvm=bv.87269000,d.d24


2014 m. rugsėjo 18 d. 2abg klasių mokinių išvyka į Vilniaus universitetą, VU biblioteką – 17 mokinių; 

2014 m. rugsėjo 26 d. 1g- 3g klasių mokiniai vyko į KTU mokslo festivalį ,,Tyrėjo naktis“ – 18 mokinių; 

2014 m. gruodžio 15 1abg klasių mokiniai vyko į Kauną ISM vadybos ir ekonomikos universitetą-40 mokinių; 

• susitikimai: 

2014 m. kovo 07 d.  1g – 4 g klasių mokinių susitikimas su Barclays banko Vilniaus filialo informacinių technologijų darbuotoju Dariumi Liepuoniu – 28 mokiniai; 

2014 m. kovo  20 d.  KTU Informatikos fakulteto pristatymas   7 – 4g klasių mokiniams  -  46 gimnazijos mokiniai; 

2014 m. balandžio mėn.  1g – 2g klasių mokinių susitikimas su DNB banko, Šakių klientų aptarnavimo poskyrio vadovu Dariumi Stankaičiu – 36 mokiniai. 

           4.2  PEDAGOGINĖ, ŠVIETIMO PAGALBA       

         2014 m. specialioji pedagoginė bei švietimo pagalba buvo teikiama 62 mokiniams. Iš jų  2 besimokantys pagal individualizuotą programą, 6 pagal 

pritaikytas programas, 2 pagal bendrąsias programas.   Pagal Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos patvirtintą Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų sąrašą, penkiasdešimt trims mokiniams buvo reikalinga logopedo pagalba. Logopedo pratybas lankė 43 mokiniai. Didžiausią sutrikimų dalį sudaro 

fonetiniai sutrikimai, fonologiniai kalbos sutrikimai bei rašymo sutrikimai. Specialiųjų poreikių mokiniams Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatytos negalės dėl 

nežymaus intelekto sutrikimo, Kompleksiniai bei Bendrieji mokymosi sutrikimai. Mokslo metais atliktas vienas pakartotinis psichopedagoginis gebėjimų įvertinimas 

Šakių PPT. Korekcinės pratybos mokiniams vedamos grupėmis ir individualiai. Aštuoniolikai mokinių ištaisyti tarties trūkumai. Pažangos nepadarė 2 ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje mokomi vaikai.  

  Gimnazijoje siekiama aktyvinti prevencinę veiklą prieš žalingus įpročius, narkomaniją, AIDS ir smurtą. Stengėmės ieškoti naujų darbo formų į veiklą įtraukiant kuo 

daugiau gimnazijos bendruomenės narių. Gimnazija tapo  viena iš saugiausių Lietuvos mokyklų,  remiantis 2013 m. duomenimis, 500 m. spinduliu aplink mokyklos 

pastatą. Šie duomenys gauti išnagrinėjus portalo http://www.kurgyvenu.lt/ renkamus atviruosius duomenis iš oficialių valstybės bei savivaldybių institucijų. Gimnazija 

nuolat bendradarbiauja su Marijampolės apskrities VPK, Šakių r. policijos komisariatu, Šakių rajono pataisos inspekcija, Šakių r. savivaldybės pedagogine 

psichologine tarnyba, Šakių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi,  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistais, Lukšių seniūnija.                 .   

  Projektų, akcijų, paskaitų, valandėlių metu -svarbiausia formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir pasipriešinimo įgūdžius; pateikti 

alternatyvas narkotinių medžiagų vartojimui; suteikti prevencinių žinių, ugdyti teisinę savimonę; gerinti mokinių psichoemocinę sveikatą, mokant juos susitvarkyti su 

savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui ir stiprinti socialinius, emocinius įgūdžius. Į renginius yra įtraukiami visi gimnazijos mokiniai. 

Mūsų gimnazijoje žalingų įpročių prevencijos klausimais dirba pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda( socialinė pedagogė, psichologė, specialioji 

pedagogė). Jų veiklos su mokiniais veiksmingumą rodo tai, kad gimnazijoje retai pasitaiko teisėtvarkos pažeidimų, pamokų ir renginių metu nepasitaiko svaigalų ir 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo atvejų, neužfiksuota gėrimo, rūkymo, ar vartojimo narkotinių medžiagų gimnazijoje ir jos  teritorijoje, operatyviai sprendžiamos 

bendravimo problemos. 

       Visos specialistės dalyvavo seminare ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija“, kuriame įgijo žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo grėsmes ir 

vartojimo prevenciją bei praplėtė bendrąsias kompetencijas. 

      Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa   vykdoma, integruojant į ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklą.  

       Klasių vadovai pravedė šias prevencines valandėles: 

,,Rūkymo poveikis“. ,,Alkoholio poveikis fizinei ir psichinei sveikatai“- 6a klasė 



,,Mano artimųjų požiūris į rūkalus ir alkoholį“- 8b klasė 

,,Ką žinome apie žalingus įpročius ir jų žalą“- 1ag klasė 

,,Kas yra sveikas gyvenimo būdas? Ar norime ir galime sveikai gyventi?-2bg klasė 

,,Rūkymas – mada, ar valios stoka.“- 1bg klasė 

,,Nebijok pasakyti ne‘- 4ag klasė 

     Peržiūrėtas ir aptartas prevencinių filmų rinkinys: ,,Santykiai su bendraamžiais“, ,,Sveikata“, ,,Rūkymas ir alkoholio vartojimas“, ,,Kitos psichiką veikiančios 

medžiagos“- 4bg klasė 

     Vyksta anketavimas- tyrimas 7- 1abg klasėse ,, Rūkymo prevencijos priemonių efektyvumas“ 

     Psichologė skaitė paskaitas: 

,,Psichotropinių medžiagų vartojimas“- 7 klasė 

,,Rūkymo žala jaunam organizmui“- 6b klasė 

,,Moku bendrauti ir susirasti draugų nerūkydamas“- 8ab klasės 

,,Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“- 1ag klasė 

,,Rūkymas ir gera savijauta- nesuderinama“- 2bg klasė 

,,Psichotropinių medžiagų vartojimo pasekmės“- 4ag klasė 

   Gimnazistai yra išklausę paskaitų ciklą „ Sveikas žmogus - žmogus be žalingų įpročių“  Priemonę dalyviams pravedė gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė 

Vida Martišienė. Mokiniai sužinojo daugiau apie sveikatos stiprinimą, žalingų įpročių žalą asmeniui, šeimai bei visuomenei. Gimnazistai aktyviai diskutavo jiems 

rūpimais klausimais- 7- 4g klasės.  Nuolat vyko individualūs ir grupiniai  pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais. 

      Kasmet dalyvaujame konkursuose ,,Nerūkanti klasė“- 7 klasė, ,,Blaivi klasė“- 8 klasė, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“. 

     Dalyvavome nacionalinės reklamos kūrimo programoje ,,Išpilk“, kurios tikslas - skatinti moksleivius imtis efektyviausių priemonių, skirtų atkreipti visuomenės ir 

pačių bendraamžių dėmesį į šią opią problemą- dalyvavo 9 vyresniųjų klasių mokiniai. Vyko susitikimai su įdomiais žmonėmis, kurie yra sveiko gyvenimo būdo 

propaguotojai - naktinis žygis Trakų r., org. Antanas Gedvilas- 8a klasė, akcija; ,,Keisk cigaretę į saldainį“- siekta atkreipti dėmesį į rūkymo žalą sau ir aplinkiniams 

(8- 4abg klasės), vyko sveikos gyvensenos savaitė, kurioje dalyvavo  pradinių klasių mokiniai.       Gimnazijoje veikia 22 būreliai, kurių veikla skirta taip pat žalingų 

įpročių prevencijai, nes būrelių užsiėmimų metu vaikai tenkina savo saviraiškos poreikius, didėja jų užimtumas. 

      Dalyvavome mokslinėje - praktinėje  konferencijoje ,,Sveikos gyvensenos kultūros ugdymas“, išklausėme paskaitos ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala“, 

kurią skaitė VŠĮ ,,Vilties švyturys“ priklausomybės ligų reabilitacijos direktorius Donatas Lučinas.- 2ag klasė.  Mokytojai ir mokiniai nuolat supažindinami su 

gimnazijos vidaus darbo bei mokinio elgesio taisyklėmis, naujausiais teisiniais dokumentais, bei administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniais: 

,,Draudimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus“; 

,,Dėl ugdymo įstaigų atstovų teikiamos informacijos apie nepilnamečių šeimas viešinimo ribojimo“; 

,,Dėl prevencinių priemonių vykdymo prasidėjus naujiems mokslo metams“; 

,,Dėl nerūkymo zonų priežiūros ir kontrolės“; 

,,Dėl rūkymo mokyklose“; 

,,Dėl draudimo mokyklos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymosi sutartis“. 



       Nuolat atnaujinami žalingų įpročių prevenciniai- informaciniai stendai ( socialinės pedagogės, psichologės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės), juose 

eksponuojama naujausia informacija aktualiomis jaunimui temomis (apie alkoholio, rūkymo, narkotikų vartojimo žalą),  psichologinių tarnybų telefono numeriai ir 

adresai kur galima kreiptis pagalbos.  

       Rengiamos atvirų durų dienos tėvams, ypač efektingi pokalbiai ,,Mokinys – mokytojas –   tėvai”. 

       Bendradarbiaujame su Šakių PK. Susitikimų, pokalbių metu mokiniai įgauna teisinių žinių ir mokosi atsakyti už savo veiksmus. Neseniai vyko  paskaita „Teisės ir 

pareigos praktikoje“, kurią vedė  Šakių rajono policijos komisariato viešosios policijos patrulių būrio vadė Laimutė Pečiulytė. Specialistė dalyvius supažindino su jų 

teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, atsakė į mokinių pateiktus klausimus. Paskaitą skaitė Šakių PK prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Aušra Mockevičiūtė - 

,,Dar kartą apie mokinio teises ir pareigas, žalingus įpročius, smurtą ir patyčias internetinėje erdvėje“. Gydytojas V.Balčiūnas skaitė paskaitą 3-4 g klasėms apie 

šeimos planavimą ir pozityvų požiūrį į šeimą bei rodė dokumentinį filmą ,,Gyvybės atėjimas”. Kunigas R Skrinskas skaitė paskaitą apie įvairių priklausomybių žalą. 

Lektorius J. Dapšauskas skaitė paskaitą, kurios tikslas – pažadinti vaikų kritinį mąstymą, kad jie gebėtų tinkamai pasirinkti gyvenimo kelią ir eitų sveikos gyvensenos 

link, taip išvengtų daugybės ligų ir būtų laimingi. 

Aktyvi vaiko gerovės komisijos veikla. Nepažangūs, pamokas praleidinėjantys, pažeidinėjantys drausmę mokiniai stebimi, kalbinami, bendraujama su tėvais ir 

globėjais. 2014 metais VGK teikė efektyvią, sistemingą pagalbą mokiniui. Buvo organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, atsižvelgiant į ugdytinių 

poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka. 

Buvo suorganizuota 14 posėdžių, kurių metu: pritarta VGK planui, specialiųjų poreikių mokinių programoms, apsvarstyta 20-ies mokinių mokymosi, netinkamo 

elgesio, blogo pamokų lankomumo problemos. Suorganizuoti 4 išplėstiniai VGK posėdžiai, kuriuose dalyvavo mokiniai, mokinių tėvai ir dalykų mokytojai. 

Rajono policijos komisariato pareigūnai šiuo metu atlieka tyrimą dėl seksualinės prievartos tarp gimnazijos nepilnamečių. 

Siekiant vaiko gerovės, saugumo gimnazijoje, socialinė pedagogė vykdė tokias veiklas: 

• Individualus darbas su mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais - 65 susitikimai. 

• Individualus darbas su padidinto dėmesio reikalaujančiais mokiniais – 47 susitikimai. 

• Tėvų konsultavimas dėl vaikų pamokų praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kt. problemų – 26 konsultacijos. 

• Bendradarbiavimas su klasių vadovais, sprendžiant mokinių socialines- pedagogines problemas-19 pokalbių. 

• Lankymasis mokinių šeimose – 6 apsilankymai. 

Esant reikalui mokiniams suteikiama ir psichologinė pagalba. Šias metais į psichologę kreipėsi 32 mokiniai, 39 kartus kreipėsi klasių auklėtojai, 

mokytojai. 24 kartus kreipėsi mokinių tėvai. Suteiktos 74 individualios konsultacijos, 12 grupinių konsultacijų, pravesti 67 pokalbiai. Dažniausiai pasitaikančios 

problemos: elgesio ( 15%), emocijų ( 26%), bendravimo ( 48%), mokymosi sunkumai ( 11%). 

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.  

2014 m. vasario-kovo mėn. pravestos 4 klasės valandėlės, diskusijos profesijos rinkimosi ir karjeros planavimo klausimais. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas 

su tėvais , mokytojais, gimnazijos administracija. 

• Vyko susitikimai su mokiniais, siekiant gerinti jų klasės psichologinę atmosferą (8, 9 kl.) 

•  Pravesti bendravimo įgūdžių užsiėmimai 7a,b klasių mokiniams (8). 

• Užsiėmimai 5,6,7  klasių mokiniams temomis: “Mūsų privatumo apsauga internete”; “Pasikalbėkime apie...”. 



Buvo pakviestas Šakių ligoninės gydytojas V. Balčiūnas, kuris  vedė paskaitą : „Darnūs vyro ir moters santykiai šeimoje: gyvybės atėjimas“. Buvo parodytas 

filmas apie naują gyvybę ir jos saugojimą. Psichologė vedė paskaitą 2 klasės tėvams „ Kaip sutarti su vaiku: pozityvus auklėjimas“, II – IIIg. klasių mokiniams – 

• „ Kvaišalų vartojimo įtaka socialiniam elgesiui“. Dvejus metus atliekamas palyginamasis tyrimas "Psichologinių rūkymo profilaktikos priemonių taikymo 

efektyvumas 7 - 9 klasėse". 

         Visų klasių vadovai organizuoja išvykas į muziejus, spektaklius Kauno ir Vilniaus teatruose. Tokie renginiai stiprina mokinių motyvacją tobulėti ir 

keistis.              

           Gimnazijoje vyksta aktyvi sportinė veikla. Rudenį vyko sporto diena, birželyje tradiciškai vyksta vasaros sporto šventė gimnazijos stadione. Pamėgo mokiniai 

plaukimą baidarėmis. Atskiros klasės, jaunimo klubas mokslo metų pabaigoje plaukė Dubysa ir Šešupe. Plečiasi dviračių sporto mėgėjų būrys. Mokytoja Stasė 

Burkšaitienė su savo klase keliavo Šakių rajono keliais, jaunimo klubo nariai mėgsta išvykas į gamtą į Sutkų girininkijos mišką. 

 Gruodžio – balandžio mėnesiais vyko 8 – 4g klasių vaikinų krepšinio varžybų maratonas, tinklinio mėgėjai rungtyniauja tarpusavyje. Pradinių klasių mokytojos 

vedė „Sporto ir sveikatingumo savaitę“;  4, 5,6 klasių mokiniai rungtyniavo žaisdami kvadratą. 

          Gimnazijoje vykdoma prevencinė veikla padeda mokiniams ugdyti socialines, kultūrines, pilietines kompetencijas, sudaro sąlygas saugiai ir darniai mokomajai 

veiklai. 

 

5. MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS. 

                

       Gimnazijai vadovauja direktorė Nijolė Šapolienė (II vadybinė kategorija), dirba dvi pavaduotojos ugdymui – Irena Lukšienė, kuruojanti neformalųjį švietimą ir 

popamokinę veiklą (II vadybinė kategorija), Irena Korsakienė, atsakinga už ikimokyklinio skyriaus ,,Ąžuoliukas“ veiklą (III vadybinė kategorija) ir Alina Staniulienė 

(III vadybinė kategorija), kuri 2014 metais baigė ISM vadybos ir ekonomiko universiteto II pakopos švietimo lyderystės programą ir įgijo magistro laipsnį. Veikia 

penkios metodinės grupės: pradinių klasių mokytojų; socialinių mokslų; gamtos ir tiksliųjų mokslų; menų, kūno kultūros ir technologijų; kalbų; klasių vadovų. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė. Veikia metodinė taryba, kurią sudaro metodinių grupių pirmininkai. 

Mokytojų taryba dirba pagal iš anksto parengtą planą, posėdžiauja 4 -5 kartus per mokslo metus. Gimnazijos taryba, sudaryta iš 7 mokinių, 7 tėvų ir 7 mokytojų, 

sprendžia svarbiausius gimnazijos valdymo klausimus.  

2014 metais buvo sukurtas 2015-2019 metų strateginis planas. Sudarytos ir veikė šios darbo grupės ir komisijos: ugdymo plano kūrimo, metinio veiklos plano 

sudarymo, strateginio plano kūrimo, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo, vykdymo ir vertinimo grupės, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisija. 

Gimnazijoje yra 71 kompiuteris, o šiemet ši bazė buvo atnaujinta ir papildyta –  įsigyta 10 naujų kompiuterių. Visi mokytojai naudoja informacines 

komunikacines technologijas ugdymo procese, turi prieigą prie interneto. Septyniuose mokomuosiuose kabinetuose yra interaktyvios lentos, visuose – daugialypės 

terpės projektoriai (viso 28). ŠMM 2014 m. skyrė gimnazijai dar vieną geltonąjį autobusą mokinių pavėžėjimui.  

Gimnazijos 2014 metų biudžetas:  mokinio krepšelio lėšos:  2 002 607 Lt.; savivaldybės biudžeto lėšos:  892 977,53 Lt.; specialiosios programos lėšos:   134 988,85 

Lt.;  deleguotos lėšos (socialinė parama): 178 799,59 Lt.; parama (2% pajamų mokestis): 2892,8 Lt. 

 

 

 



III. GIMNAZIJOS VEIKLOS PERSPEKTYVOS 2015 METAMS 

 

          Siekinat aukštesnių mokinių pasiekimų ir jų ugdymosi rezultatų, 2015 metams gimnazijoje išsikelti šie tikslai ir uždaviniai: 

 

I. Gerinti ugdymo(si) kokybę plėtojant esmines ir bendrąsias kompetencijas. 

1.1.Toliau tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją, sudarančią gimnazistams  galimybę prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. 

1.2.Stiprinti mokymosi motyvaciją taikant aktyviuosius mokymo(-si) metodus, tobulinant  tarpdalykinius ryšius ir integraciją, skatinant kūrybinį mąstymą.  

1.3.Veiksmingai tobulinti vertinimą ir įsivertinimą, kaip akademinę ir asmenybės raidos pažangą. 

     II.  Ugdyti vertybines  asmenybės nuostatas stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą. 

2.1. Formuoti ir puoselėti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario tapatumo jausmą. 

2.2.Nuolat tobulinti mokinių socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją. 

2.3.Siekti aukštesnės gimnazistų elgesio kultūros.  

2.4.Gerinti klasių valdymą ir emociškai saugų jų mikroklimatą. 

2.5.Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas. 

 

IV. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „ĄŽUOLIUKAS“ 

2014 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ teikia 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 2014 metų veiklos programą buvo siekiama užtikrinti ugdymo kokybę, tenkinti vaiko prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius. Šio tikslo 

įgyvendinimui kėlėme uždavinius: 1. Kelti pedagogų kompetencijas. 2. Kurti saugią, sveiką, patrauklią ugdymo(si) aplinką. 3. Skatinti vaikų kūrybiškumą, tenkinti 

saviraiškos poreikius. 4. Stiprinti tėvų ir lopšelio – darželio partnerystę. 

Vaikams buvo suorganizuoti šie renginiai: 

Lietuvos gynėjų dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimai; 

Sveikatingumo savaitė „Augam žvalūs ir sveiki“; 

Šventės ir pramogos – Užgavėnių, Šeimos, Rugsėjo 1-osios, Rudenėlio, Kalėdų, Kaziuko turgus, Atsisveikinimo su darželiu, Vaikų velykėlės, pirmą kartą surengėme 

darželio gimtadienio šventę – šventėme Lukšių vaikų lopšelio – darželio įkūrimo 50 metų jubiliejų; 

Akcijos – „Baltajam badui - ne“, „Pasveikinkim vieni kitus“ (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti), aplinkos švarinimo akcija „Darom“, „Savaitė be 

patyčių“; 

Susitikimai – su policijos pareigūne,  būsima pirmokų mokytoja, ugniagesiais gelbėtojais; 



Išvykos –  į  Jono Jablonskio tėviškę,  Šakių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, Zyplių dvarą ir parką,  Lukšių biblioteką ir kultūros centrą,  gimnaziją, prie Lukšių 

tvenkinio, į Poškynės kaimo turizmo sodybą. 

Dalyvavome Šakių kultūros centro organizuotoje šventėje, skirtoje Vaikų gynimo dienai,  Šakių „Berželio“ mokyklos surengtame  fizinio skatinimo renginyje „Judu 

krutu ir niekad neliūdžiu“,  rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Eilėraščių skrynelė“ Šakių lopšelyje – darželyje „Klevelis“, tapome rajoninio dainų konkurso 

„Dainuokim dainuokim dainuokim“ Gelgaudiškyje nugalėtojais. 

Dalyvavome respublikiniuose renginiuose: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcijoje  - konkurse „Ekogirlianda“, ekologiniame konkurse „Mano žalioji 

palangė“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte – konkurse „Žiemos magija“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuotoje 

respublikinėje kalėdinių atvirukų parodoje akcijoje „Kalėdinis stebuklas iš vaiko rankų“. 

Dalyvavome ir tarptautiniuose renginiuose. Auklėtoja Inga Sorakienė su priešmokyklinės grupės vaikais dalyvavo tarptautiniame Etwinning projekte „Christmas 

cards“, startavo projekte „Math on Scene“.  

 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, dalyvavo respublikinėje 

praktinėje konferencijoje „Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) patirtis ir įžvalgos“.  Auklėtoja Inga Sorakienė dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 48 valandų programoje „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“; Dubline, Airijoje, skaitė savo parengtą pranešimą ir dalinosi 

patirtimi apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Airijos lietuvių bendruomenės organizuotame seminare „Integralaus ugdymo principų taikymas mokymo(si) 

procese“. Šiuo metu I. Sorakienė studijuoja Lietuvos edukologijos universitete ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje pedagogės analizavo metodinę literatūrą, rengė pranešimus, aptarė ir diskutavo aktualiais klausimais: 

kaip efektyvinti auklėtojų bendradarbiavimą su tėvais, kokią įtaką vaikui daro auklėtojos pavyzdys, apie informacinių technologijų taikymą ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme, apie ugdytinių adaptaciją pirmoje klasėje, apie vaikų kūrybiškumo ugdymą, skleidė gerąją patirtį, dalinosi seminaruose įgytomis žiniomis 

ir patirtimi, analizavo grupių ugdomųjų veiklų planus, stebėjo ir aptarė kolegių atviras veiklas. Atnaujinome ir kaupėme ugdymo priemones. Turime keturis 

kompiuterius su internetine prieiga, du projektorius, kopijavimo aparatą. Įsigijome ugdymo priemonių, lovelių, patalynės.  Tėvams buvo organizuojami susirinkimai, 

rengiama stendinė medžiaga. Tėvai  padėjo ruoštis  šventėms,  dalyvavo pačiose šventėse. Darželio 50-mečio proga dovanojo lauko įrenginį – čiuožyklą. 

Dalyvavome programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Sutvarkyta lopšelio – darželio teritorija, perkloti takai, sutvarkyta stoginė į 

rūsį. Pagrindinės  veiklos problemos išliko tos pačios: nėra sąlygų sportinei veiklai ir bendriems įstaigos renginiams (nėra salės, grupių patalpos nedidelės).  

Ūkinės – finansinės problemos: būtina atlikti „Nykštukų“ grupės remontą, įsigyti  baldų, perdengti  stoginę prie įėjimo į pastatą,  atnaujinti lauko žaislus, pakeisti 

čiužinius, antklodes.  

 

                                                                  _________________________________________________ 

 

 

 

Gimnazijos direktorė                                                             Nijolė Šapolienė 

 

 

 


