
    PRITARTA 

    Alytaus miesto savivaldybės tarybos  

    2016 m.  balandžio 29 d.                           

    sprendimu Nr. T-137  

 

 

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Mokyklos įsteigimo metai – 1944 m. 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Birutės g. 2, LT-62151 Alytus. 

El. paštas mokykla@vanagogimnazija.lt 

Tel./Faks. (8 315)  51931 

Mokyklos kodas 291055670 

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

Mokyklos tipas – gimnazija.  

Mokymo kalba – lietuvių kalba.  

Mokymo forma – dieninė ir eksternas.  

Bendrojo ugdymo programos: pagrindinio ugdymo programa ir vidurinio ugdymo programa.  

Veiklos rūšys ir sritys: 

1. specialusis ugdymas; 

2. integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas; 

3. gabių mokinių ugdymas gabių mokinių klasėje; 

4. B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimas; 

5. neformalusis vaikų švietimas; 

6. informacinė pagalba;  

7. psichologinė pagalba; 

8. socialinė pedagoginė pagalba; 

9. specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba; 

10. pagalba mokytojui (mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, informacinė, ekspertinė ir 

konsultacinė pagalba); 

11. sveikatos priežiūra mokykloje; 

12. profesinis informavimas. 

 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Mokyklos darbuotojai 

 

  2015-01-01 2015-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius  97 96 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 80 75 

 Iš jų:   

 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe  67 61 

 mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 13 14 

3. Atestuotų pedagogų skaičius:    

 turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

3 4 

 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

42 47 
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2 

 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

25 18 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 5 2 

 neatestuotų mokytojų skaičius 2 2 

4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas, specialusis pedagogas, 

psichologas, surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas, auklėtojas) 

3 2 

 

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius ir jo pokytis per kalendorinius metus  

 

 Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės  

 

 

Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

I  

 

10 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

2015-01-01 - - - - - - - - - 202 153 182 258 795 

2015-09-01 - - - - - - - - - 162 205 191 179 737 

 

 

Grupių, klasių komplektų skaičius per kalendorinius metus ir  pokytis 

 

 Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės  

 

 

Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

I  

 

10 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

2015-01-01 - - - - - - - - - 7 5 7 9 28 

2015-09-01 - - - - - - - - - 6 7 7 7 27 

 

Skyriuje  (skyriaus pavadinimas, mokinių skaičius, mokinių skaičius klasėse) – nėra. 

Mokyklų-darželių specialiojo ugdymo grupių ir jas lankančių vaikų skaičius – nėra. 

Specialiojo ugdymo klasių ir jas lankančių mokinių skaičius – nėra. 

Jaunimo klasių ir jas lankančių mokinių skaičius – nėra. 

Suaugusiųjų klasių ir jas lankančių mokinių skaičius – nėra. 

Pailgintos darbo dienos grupių ir jas lankančių mokinių skaičius ir jų veikla – nėra. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje  2015-01-01 – 2  ir  2014-12-31 – 2. 

Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių 

specialistų ir mokinių skaičiaus santykis (vienam specialistui tenka 368,5 mokinio).  

Mokinių, kartojančių 2014–2015 m. m. programą – nėra. 

Mokinių skaičius 2014–2015 m. m. pabaigoje – 789. 

Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į užsienį – 1 ir grįžusių mokytis iš užsienio – 0. 

Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į kitas Lietuvos savivaldybes – 5 ir atvykusių mokytis iš kitų 

savivaldybių  – 0. 

Mokinių, išvykusių mokytis į Alytaus profesinio rengimo centrą 2015 m.  – 14.  

Mokinių, išvykusių mokytis į Alytaus dailiųjų amatų mokyklą – 0 ir kitas Lietuvos profesines 

mokyklas 2015 m.  – 1.  
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Mokinių laidos 2015 m. 

 

 4 kl. 8 kl 10 kl. 

II kl.  

 

IV kl.  

Buvo mokinių 2014–2015 m. m. pabaigoje - - 153 255 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

- - 153 252 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą - - 0 3 

             

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 

 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime, skaičius ir dalis (proc.) – 154; 

100% 

Mokinių, dalyvavusių  lietuvių kalbos žinių patikrinime, skaičius ir dalis (proc.) – 154; 100% 

Mokinių, dalyvavusių matematikos žinių patikrinime skaičius ir dalis (proc.) – 154; 100% 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų metu teigiamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius ir dalis (proc.) 

pagal mokomuosius dalykus. 

Lietuvių k. – 154; 100% 

Matematika – 154; 100% 

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių skaičius 154 ir  dalis  100 (proc.) lyginant su bendru 10 

klasių mokinių skaičiumi. 

Lyginant su 2013–2014 mokslo metais, pažangumas žymiai pagerėjo. (2014–2015 m. m. bendras 

gimnazijos  pažangumas buvo 98.24%, (2013–2014 bendras gimnazijos  pažangumas buvo 93,1%). 

Situacija pagerėjo todėl, kad įgyvendinome planą, skirtą ugdymo rezultatams gerinti, kurį sudarėme 

po 2013–2014 mokslo metų. 

 

   Pagrindinio ugdymo rezultatai  

 

Eil. 

Nr. 

Klasė Pažangumas 

% 

Vidurkis L.  gerai 

mokosi 

L. gerai 

besimokančių 

%  

Gerai 

mokosi 

Gerai 

besimokančių 

% 

1. I a 100 9,25 8 33,33 15 62,5 

2. I b 100 7,78 3 12,5 2 8,33 

3. I c 100 7,96 4 12,9 7 22,58 

4. I d 100 8,48 5 15,63 6 18,75 

5. I e 96,67 7,79 1 3,23 8 25,8 

6. I f 100 7,85 1 3,26 10 31,25 

7. I g 100 8,22 3 10 10 33,33 

8.  II a 100 8,88 5 19,23 14 53,85 

9. II b 100 8,18 1 3,13 11 34,38 

10. II c 100 8,04 6 18,75 3 9,38 

11. II d 100 7,81 4 12,5 5 15,63 

12. II e 96,88 7,79 0 0 9 28,13 

        

 

Vidurinio ugdymo rezultatai  

 

Eil. Nr. Klasė Pažangumas 

% 

Vidurkis L.  gerai 

mokosi 

L. gerai 

besimokančių 

%  

Gerai 

mokosi 

Gerai 

besimokančių 

% 

1. III a 93,33 8,27 6 19,35 8 25,8 
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2. III b 100 6,98 0 0 4 18,19 

3. III c 100 8,28 1 4 11 44 

4. III d 93,1 8,48 2 6,9 12 41,38 

5. III e 100 7,85 1 3,45 5 17,24 

6. III f 95 7,37 1 5 2 10 

7. III g 90,91 7,7 0 0 4 18,19 

8. IV a 100 8,26 4 12,9 7 22,58 

9. IV b 100 8,01 2 7,4 3 11,11 

10. IV c 100 8,02 1 4 4 16 

11. IV d 96,43 7,43 0 0 3 10,7 

12. IV e 100 7,96 0 0 10 32,25 

13. IV f 100 7,74 1 3,33 9 30 

14. IV g 93,1 7,73 0 0 4 13,8 

15. IV h 100 7,98 1 3,7 7 26 

16. IV k 96,3 7,83 2 7,4 4 14,8 

 

Brandos egzaminai  

 

Abiturientų skaičius 2014–2015 m. m. pradžioje – 265. 

Abiturientų skaičius 2014–2015 m. m. pabaigoje – 255.  

Abiturientų skaičius, gavusių  brandos atestatus – 252. 

 

Dalyko pavadinimas ir VBE įvertinimas balais pagal lygius 

 

Dalykas Nepatenkinamas Patenkinamas  Pagrindinis Aukštesnysis  Įvertinimas 

puikiai  

Neišlaikė 16–35 36–85 86–99 100 balų  

Skai

čius 

% Skai

čius 

% Skai

čius 

% Skai

čius 

% Skai

čius 

% 

Lietuvių k. 9 4,07 68 30,76 109 49,32 31 14,03 4 1,8 

Matematika 1 0,9 31 27,93 59 53,15 15 13,51 5 4,5 

Istorija 0 0 8 7,92 80 79,2 13 12,87 0 0 

Anglų k. 0 0 10 5,13 131 67,17 49 25,13 5 2,56 

 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis (proc.) lyginant su bendru 12 klasių 

mokinių skaičiumi –  99,21%. 

Egzaminų rezultatai buvo aptarti direkciniuose pasitarimuose 2015 m. rudenį kartu su 

dalykų metodinių grupių nariais, numatytos priemonės situacijai gerinti. Pagerėjo gamtos mokslų, 

matematikos, anglų k. egzaminų rezultatai, informacinių technologijų rezultatai. 2014-2015 mokslo 

metų brandos egzaminų rezultatai labai geri: iš visų Alytaus mieste gautų 60 šimtukų, 29 šimtukai 

tenka   mūsų gimnazijos mokiniams. 

2015 m. Lietuvos gimnazijų reitinge užėmėme aukščiausią vietą iš Alytaus apskrities 

gimnazijų. 

Žurnalo „Veidas“ (2015-04-17 Nr. 15) duomenimis – 49 (2014 metų abiturientų laidos 

visų valstybinių brandos egzaminų vidurkis 56,99 balo, baigė 238 abiturientai). Vertinama 2 

kriterijai. 

Žurnalo „Reitingai“ (2015 m. gegužė, Nr. 1 (31) duomenimis – 42. Vertinama 16 

kriterijų. 

Žurnale „Reitingai“ (2015 m. gruodis, Nr. 2 (41) paskelbti 2015 m. gimnazijų reitingai 

pagal mokymosi dalykus (gimnazijų, geriausiai išmokančių atskirus mokomuosius dalykus, 50-

ukai).  Gimnazija vienintelė apskrityje pateko į 6 penkiasdešimtukus iš 12: prancūzų kalbos, 



5 

 

vokiečių kalbos, istorijos, matematikos, informacinių technologijų, chemijos. Vertinama 

abiturientų, laikiusių atskirus valstybinius brandos egzaminus, vidurkiai. 

  

 

Tolesnė 2015 m. abiturientų veikla  

 

Abiturientų, baigusių mokyklą 2015 metais ir gavusių brandos atestatus, skaičius – 252.   

Abiturientų, įstojusių  mokytis į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, skaičius ir 

procentas – 115; 45,6%. 

Abiturientų, įstojusių  mokytis į Lietuvos aukštąsias neuniversitetines mokyklas, skaičius ir 

procentas – 70; 27,7%. 

Abiturientų, tapusių  profesinių mokyklų, profesinio rengimo centrų mokiniais, skaičius ir 

procentas  – 14; 5,6%. 

Abiturientų, išvykusių į užsienį ir besimokančių  kitų šalių aukštosiose mokyklose, skaičius ir 

procentas – 14; 5,6%. 

Abiturientų, išvykusių į užsienį dirbti ir nesimokančių, skaičius ir procentas – 10; 4%. 

Abiturientų, gyvenančių Lietuvoje ir niekur nesimokančių, skaičius ir procentas  –  29; 11,5%. 

Abiturientų, gyvenančių Lietuvoje ir įsidarbinusių, skaičius ir procentas  – 12; 4,7%.  

 

III. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO  ORGANIZAVIMAS  

                

             Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelius mokykloje, skaičius ir dalis (proc.) nuo 

visų besimokančiųjų mokykloje – 155 arba 21 %. 

Mokinių, lankančių vieną neformaliojo švietimo būrelį mokykloje, skaičius – 126 arba 

17,1 %. 

 Mokinių, lankančių du ir daugiau neformaliojo švietimo  būrelių mokykloje, skaičius 

– 29 arba 3,9 %. 

 Valandų, skirtų neformaliajam  švietimui 2014–2015 m. m. ir 2015–2016 m. m. 

panaudojimas pagal klasių koncentrus (skirta, panaudota): 

 

2014–2015 m. m. I–II klasės III–IV klasės 

Iš viso skirta valandų 30 48 

Panaudota valandų 22 29 

 

 

2015–2016 m. m. I–II klasės III–IV klasės 

Iš viso skirta valandų 32,5 42 

Panaudota valandų 26,5 26 

 

 Mokinių, lankančių VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre veikiančius būrelius, 

skaičius – 106. 

 Mokinių, lankančių VšĮ Kultūros ir komunikacijos centre veikiančius būrelius, 

skaičius – 12. 

 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus kraštotyros muziejuje vykdomose edukacinėse 

programose, skaičius –  130.  

 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus miesto teatre vykdomose edukacinėse programose, 

skaičius – 180. 

 Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas (Jaunimo centrą, Muzikos 

mokyklą, Dailės mokyklą) skaičius (atskirai kiekvienoje įstaigoje). 

 

Jaunimo centras Muzikos mokykla Dailės mokykla 

80 40 11 
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Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.) 

 

Eil

. 

Nr. 

Data Renginys Dalyviai Rezultatas Mokytojas 

 

 

Alytaus miesto olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 

 

1.  

2015-01-07 Anglų kalbos 

konkursas 9-10 

klasių mokiniams II 

etapas 

Goda Radlinskaitė, II a 

klasės mokinė 

I vieta Virginija 

Gaižauskienė 

 

2.  

2015-01-07 Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiados II etapas 

Martynas Noruišis, III a 

klasės mokinys 

I vieta Leonida 

Tolvaišienė 

3.  

2015-01-07 Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiados II etapas 

Eglė Kupčinskaitė, III c 

klasės mokinė 

III vieta 

 

 

Leonida 

Tolvaišienė 

4.  

2015-01-16 53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados II etapas 

Vilius Petraška, I a klasės 

mokinys  

 

I vieta  

 

 

 

Janė Liutkienė 

 

5.  

2015-01-16 53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados II etapas 

Edvinas Karenga, II a, 

klasės mokinys 

 

I vieta  

 

Janė Liutkienė 

6.  

2015-01-16 53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados II etapas 

Inga Gražulytė, III e 

klasės mokinė 

 

I vieta  

 

Janė Liutkienė 

7.  

2015-01-16 53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados II etapas 

Ervinas Urbonas, IV k 

klasės mokinys 

 

I vieta  

 

Janė Liutkienė 

8.  

2015-01-16 53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados II etapas 

Karolis Raštikis, III a 

klasės mokinys 

 

III vieta  

 

Janė Liutkienė 

9.  

2013-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Ervinas Urbonas, IV k 

klasės mokinys 

I vieta Asta 

Grimalauskienė 

10.  

2013-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Edvinas Jarmalavičius, 

IV f klasės mokinys 

 

I vieta Ina Nakvosienė 

11.  

2015-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Goda Radlinskaitė,  II a 

klasės mokinė 

 

 

II vieta 

 

 

Laimutė Gečaitė 
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12.  

2015-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Inga Gražulytė,  III e 

klasės mokinė 

III vieta Laimutė Gečaitė 

13.  

2015-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Aidas Burokas, III c  

klasės mokinys 

 

II vieta 

 

Elvyra 

Jakučionytė 

14.  

2015-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Kristina Marcinkevičiūtė, 

I a klasės mokinė 

III vieta Elvyra 

Jakučionytė 

15.  

2015-01-16 64-iosios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados II etapas 

Lukas Biesevičius, III d 

klasės mokinys 

 

III vieta 

 

Elvyra 

Jakučionytė 

16.  

2015-01-23 48-osios Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiados II etapas 

Šarūnas Katukevičius, I a 

klasės mokinys 

I  vieta 

 

Juratė Vailionienė 

 

17.  

2015-01-23 48-osios Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiados II etapas 

Inga Gražulytė, III e 

klasės mokinė 

I vieta  

 

Juratė Vailionienė 

18.  

2015-01-23 48-osios Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiados II etapas 

Justina Paušaitė, III d 

klasės mokinė 

II vieta Juratė Vailionienė 

19.  

2015-01-23 48-osios Lietuvos 

mokinių biologijos 

olimpiados II etapas 

Domas Turčinas, II a 

klasės mokinys 

III vieta Juratė Vailionienė 

20.  

2015-01-26 Alytaus miesto 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Kornelija Babaičenko, 

 II c klasės mokinė 

II vieta Tomas Balynas 

21.  

2015-01-26 Alytaus miesto 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Dominyka Leskauskaitė, 

I a klasės mokinė 

II vieta Tomas Balynas 

22.  

2015-01-26 Alytaus miesto 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Lukas Bernatavičius, II a 

klasės mokinys 

II vieta Tomas Balynas 

23.  
2015-01-26 Alytaus miesto 

savivaldybės 

Aurimas Abibulajevas, III vieta Tomas Balynas 
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bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

II d klasės mokinys 

24.  

2015-01-26 Alytaus m. mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Meda Mitkutė,  IV h 

klasės mokinė 

I vieta Loreta Mazėtytė 

25.  

2015-01-26 Alytaus m. mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Kornelija Mykolaitytė,   

IV h klasės mokinė 

II vieta Asta 

Grimalauskienė 

26.  

2015-01-26 Alytaus m. mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Martynas Sebestinas,  

IV b klasės mokinys 

II vieta Loreta Mazėtytė 

27.  

2015-01-26 Alytaus m. mokinių 

teksto greitojo 

rašymo kompiuteriu 

konkursas 

Vytautas  Žukauskas, 

 III g klasės mokinys 

III vieta Loreta Mazėtytė 

28.  

2015-02-03 Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

olimpiados II etapas 

Vaida Valatkaitė, IV e 

klasės mokinė 

I vieta Marija 

Bagdanavičienė 

29.  

2015-02-03 Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

olimpiados II etapas 

Kotryna Seliutaitė, IV e 

klasės mokinė 

II vieta Marija 

Bagdanavičienė 

30.  

2015-02-03 Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

olimpiados II etapas 

Džiuginta Paulėkaitė, 

 III d klasės mokinė 

III vieta 

 

Marija 

Bagdanavičienė 

31.  
2015-02-05 Meninio skaitymo 

konkurso II etapas 

Aušra Šumskaitė, IV a 

klasės mokinė 

III vieta 

 

Aldona 

Butrimanskienė 

32.  
2015-02-05 Meninio skaitymo 

konkurso II etapas 

Meda Mitkutė, IV h 

klasės mokinė 

III vieta Eglė Barysienė 

33.  

2015-02-06 63-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados II etapas  

Kasparas Valatkevičius, 

Ia klasės mokinys 

I vieta  

 

Danius Gintalas 

34.  

2015-02-06 63-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados II etapas  

Edvinas Karenga, II a 

klasės mokinys 

I vieta  

 

Danius Gintalas 

35.  

2015-02-06 63-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados II etapas  

Tautrimas Marčiulionis,  

IVa klasės mokinys 

I vieta 

 

Danius Gintalas 

36.  

2015-02-06 63-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados II etapas  

Vilius Petraška, I a  

klasės mokinys 

III vieta Danius Gintalas 

37.  

2015-02-06 63-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados II etapas  

Darvydas Kariniauskas, 

II c klasės mokinys 

 

III vieta  

 

Lina Gailienė 

 

38.  2015-02-24 

Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiados „Po 

Monika Turauskaitė, II b 

klasės mokinė 
I vieta 

Danutė 

Račkauskienė 
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kūrėjo delnu“ II 

etapas 

39.  

2015-02-24 Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiados „Po 

kūrėjo delnu“ II 

etapas 

Rasa Jakimonytė, II e 

klasės mokinė 

II vieta Danutė 

Račkauskienė 

40.  2015-02-24 

Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiados „Po 

kūrėjo delnu“ II 

etapas 

Kristina Builovaitė, III b 

klasės mokinė 

I vieta Danutė 

Račkauskienė 

41.  

2015-02-24 Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiados „Po 

kūrėjo delnu“ II 

etapas 

GintarėKaralevičiūtė,  

III e klasės mokinė 

II vieta Snieguolė 

Valentukonienė 

42.  2015-02-24 

Lietuvos mokinių 

technologijų 

olimpiados „Po 

kūrėjo delnu“ II 

etapas 

Aurimas Alesius, II c 

klasės mokinys  
II vieta 

Mindaugas 

Ribinskas 

43.  2015-02-26 

XX Lietuvos 

mokinių mokinių 

dailės olimpiados II 

etapas 

Ieva Geležiūnaitė, II b 

klasės mokinė 

III vieta 

 

Dalia 

Adukevičienė 

 

44.  

2015-02-26  XXV Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiados II turas   

Lukas Oškelis, III a 

klasės mokinys 

III vieta Ramutė 

Volkuvienė 

45.  

2015-03- 

18–19 

Alytaus miesto 

mažoji rusų kalbos 

olimpiada „Žingsnis 

po žingsnio“ 

Miglė Chazbijavičiūtė,  

I c klasės mokinė 

III vieta 

 

Rima Gecevičienė 

46.  

2015-03-25 Tarpmokyklinis I 

gimnazijos ir 9 

klasių mokinių  

istorijos konkursas 

Vilius Petraška, I a  

klasės mokinys 

II vieta Ramutė 

Volkuvienė 

47.  

2015-03-25 Alytaus miesto 10 (II 

gimnazijos) klasių 

komandinė 

olimpiada  

Markas Ąžuolas, II a 

Edvinas Karenga, II a, 

Goda Radlinskaitė, II a 

Inesa Karkauskaitė, II a 

Mantė Ališauskaitė, II a 

III vieta Laimutė Gečaitė 

48.  

2015-03-26 Alytaus miesto 

savivaldybės 

bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių 

informacinių 

technologijų 

kūrybinių darbų 

konkursas 

Greta Karčiauskaitė, III d 

klasės mokinė 

II vieta 

IKT 

taikymo 

grupėje 

Loreta Mazėtytė 

49.  2015-03-26 Alytaus m. Orestina Baguckaitė,  II vieta Tomas Balynas 
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savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

informacinių 

technologijų 

kūrybinių darbų 

konkurse programų 

grupėje 

 IV b klasės mokinė 

Nauris Narkūnas, IV a 

klasės mokinys 

50.  

2015-03-27 Tarpmokyklinis II 

gimnazijos ir 10 

klasių mokinių  

istorijos konkursas 

Mantė Ališauskaitė, II a 

klasės mokinė  

III vieta  Ramutė 

Volkuvienė 

51.  

2015-03-27 Tarpmokyklinis II 

gimnazijos ir 10 

klasių mokinių  

istorijos konkursas 

Kristina Zubrickaitė, II e 

klasės mokinė 

I vieta  Asta Truncienė 

52.  

2015-04-15 Alytaus miesto 9 (I 

gimnazijos) klasių 

komandinė 

olimpiada  

Kristina Marcinkevičiūtė, 

Aušrinė Packevičiūtė, 

Vilius Petraška, 

Indrė Surdokaitė,  

Kasparas Valatkevičius,  

I a klasės mokiniai 

III vieta Elvyra 

Jakučionytė 

53.  

2015-04-20 Gamtos mokslų 

daktaro Vytauto 

Nedzinsko 

gamtamokslinių 

žinių konkursas 

Šarūnas Katukevičius, I a 

klasės mokinys 

I  vieta  

 

Juratė Vailionienė 

 

54.  

2015-04-24 Alytaus m. 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

informacinių 

technologijų taikymo 

konkursas 

Aurelija Baliukynaitė, 

 IV k klasės mokinė 

I vieta Loreta Mazėtytė 

55.  

2015-04-24 Alytaus m. 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

informacinių 

technologijų taikymo 

konkursas 

Meda Mitkutė, IV h 

klasės mokinė 

II vieta Loreta Mazėtytė 

56.  

2015-04-24 Alytaus miesto 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

informacinių 

technologijų 

konkursas 

Kasparas Valatkevičius,  

I a klasės mokinys 

III vieta Tomas Balynas 
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57.  

2015-10-16 Alytaus miesto 

savivaldybės 

gimnazijų mokinių 

komandinės 

programuotojų 

varžybos 

Edvinas Karenga, III a 

klasės mokinys,  

Mantas Stangvila ir 

Karolis Kirkliauskas, 

 IV a klasės mokiniai 

I vieta Loreta Mazėtytė 

58.  

2015-11-27 Alytaus miesto 

pagrindinių mokyklų 

ir gimnazijų mokinių 

kompiuterinio 

piešinio konkursas 

Goda Radlinskaitė, III a 

klasės mokinė 

I vieta Loreta Mazėtytė 

59.  

2015-11-27 Alytaus miesto 

pagrindinių mokyklų 

ir gimnazijų mokinių 

kompiuterinio 

piešinio konkursas 

Rugilė Rinkevičiūtė, II a 

klasės mokinė 

II vieta Tomas Balynas 

60.  

2015-12-15 Lietuvos mokinių 

27-osios 

informatikos 

olimpiados II etapas 

Domas Sakavičius, I a 

klasės mokinys 

I vieta Loreta Mazėtytė 

61.  

2015-12-15 Lietuvos mokinių 

27-osios 

informatikos 

olimpiados II etapas 

Redas Jatkauskas, IV c 

klasės mokinys 

I vieta Loreta Mazėtytė 

62.  

2015-12-15 Lietuvos mokinių 

27-osios 

informatikos 

olimpiados II etapas 

Edvinas Karenga, III a 

klasės mokinys 

II vieta Loreta Mazėtytė 

63.  

2015-12-15 Lietuvos mokinių 

27-osios 

informatikos 

olimpiados II etapas 

Karolis Kirkliauskas,  

IV a klasės mokinys 

II vieta Loreta Mazėtytė 

64.  

2015-12-15 Lietuvos mokinių 

27-osios 

informatikos 

olimpiados II etapas 

Martynas Noruišis, IV a 

klasės mokinys 

III vieta Loreta Mazėtytė 

 
Sporto varžybų laimėtojai ir prizininkai 

 

65.  
2015-01-13 

 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

berniukų rankinio 

varžybos 

Ugnius Venčkauskas, I c, 

Tomas Baliukonis, I e, 

Paulius Mikučionis, I e, 

Mantas Svetlauskas, I e, 

Martynas Bendoraitis, I e 

Laurynas Balnanosis, I f 

Lukas Videika, I f 

Kajus Andriuškevičius, I 

d Timas Žvinakis, I c 

Airidas Kamandulis, I c 

Dominykas Skalandis, I c 

Ignas Škarnulis, I c 

I vieta 

Svajūnas Žvinakis 
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66.  2015-01-16 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

mergaičių rankinio 

varžybos 

Ernesta Goberytė, I e 

Simona Kuodytė, I g 

Iveta Prankaitė, I g 

Karolina Klizaitė, I e 

Paulina Bulvinaitė, I f 

Indrė Kiaunė, I f 

Gabija Gaidytė, I g 

Dovilė Kuzmickaitė, I b 

Rugilė Rinkevičiūtė, I a 

II vieta 

Jonas Baltrušaitis 

67.  
2015-01-18 

 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

zoninių berniukų 

rankinio varžybos 

Ugnius Venčkauskas, I c 

Tomas Baliukonis, I e 

Paulius Mikučionis, I e 

Mantas Svetlauskas, I e 

Martynas Bendoraitis, I e 

Laurynas Balnanosis, I f 

Lukas Videika, I f 

Kajus Andriuškevičius, I 

d, Timas Žvinakis, I c 

Airidas Kamandulis, I c 

Dominykas Skalandis, I c 

Ignas Škarnulis, I c 

III vieta 

Svajūnas Žvinakis 

68.  2015-02-19 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

štangos spaudimo 

varžybos 

Justinas Masionis, III e 

Deividas Navikauskas, 

IV f,  

Januarijus Šerpenskas, 

IV g 

Egidijus Grėbliūnas, IV f 

Rokas Slavickas, IV b 

Aurimas Matulevičius, 

IV k, 

 Karolis Parulis, III g, 

Mantvydas Pocius, III b, 

Augustinas Motiejūnas, 

III d,  

Giedrė Grigonytė, II d, 

Edvinas Andriuškevičius, 

II d 

I vieta 

Irma Čeplinskienė 

69.  2015-02-25 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

šaudymo pistoletu 

varžybos 

Greta Česonytė, IV b 

Justina Janavičiūtė, II e 

Diana Žaliaduonytė, IV g 

Domantas Sodaitis, I a 

Martynas Baranauskas, II 

d, Žygimantas 

Krasnickas, II d 

II vieta 

Svajūnas Žvinakis 

70.  2015-02-25 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

šaudymo 

pneumatiniu šautuvu 

varžybos 

Sonata Stundžytė, III c 

Greta Tamašauskaitė,  

IV d, 

Medeina Biliūtė, I b 

Marius Vailionis, II c 

Edvinas Šaulys, III g 

Paulius Kucevičius, II b  

I vieta 

Jonas Baltrušaitis 
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71.  2015-03-03 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

mergaičių 

badmintono 

varžybos 

Dovilė Kuzmickaitė, I b 

Gabrielė Būdelytė, II d  
I vieta 

Jonas Baltrušaitis, 

Danutė 

Bučinskienė 

72.  2015-04-15 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 5-12 

klasių šaškių 

varžybos 

Justinas Čižauskas, IV k 

Erika Dimšaitė, III c 

Lučinskaitė Justina, II a 

Darius Piliponis, IV k 

II vieta 

Jonas Baltrušaitis, 

Danutė 

Bučinskienė 

73.  2015-04-15 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

merginų 

orientavimosi sporto 

varžybos 

Ieva Čepeliauskaitė, II e 

Karolina Mikailaitė, II e 

Austėja Susmaraitė, II b 

Justina Lučinskaitė, II a 

II vieta 

Jonas Baltrušaitis, 

Svajūnas Žvinakis 

74.  2015-04-15 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

vaikinų 

orientavimosi sporto 

varžybos 

Evaldas Mažeika, I g 

Paulius Butkauskas, III c 

Edvinas Šaulys, III g 

Augustinas Motiejūnas, 

III d 

III vieta 

Danutė 

Bučinskienė, 

75.  

2015 m 

balandis 

Alytaus miesto 

mokyklų kroso 

estafečių varžybos 

Daumantė Pockevičiūtė, 

IV d klasės mokinė, 

Inesa Karkauskaitė, II a 

klasės mokinė,  

Erika Simanavičiūtė, II c 

klasės mokinė, 

Dominyka Leskauskaitė, 

I a klasės mokinė, 

Karolis Buslavičius, IV g 

klasės mokinys, 

Mažvydas Krilis, IV k 

klasės mokinys, 

Martynas Jaruševičius, 

IV h klasės mokinys, 

Januarijus Šerpenskas, 

IV g klasės mokinys 

III vieta Jonas Baltrušaitis 

76.  

2015-04-20 Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

šaškių varžybos  

Justina Lučinskaitė, II a 

klasės mokinė,  

Erika Dimšaitė, III c 

klasės mokinė,  

Justinas Čižauskas IV k 

klasės mokinys,  

Darius Piliponis, IV k 

klasės mokinys 

II vieta Danutė 

Bučinskienė  
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77.  2015-04-22 

Lengvosios atletikos 

pavasario kroso 

pirmenybės 

laikraščio „Alytaus 

naujienos“ taurei 

laimėti 

Aldas Ališauskas, II b 

Inesa Karkauskaitė, II a 

III vieta 

 

Irma Čeplinskienė 

78.  2015-04-28 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

lengvosios atletikos 

kroso estafečių 

varžybos 

Daumantė Pockevičiūtė, 

IV f, 

 Inesa Karkauskaitė, II a,  

Dominyka Leskauskaitė, 

I a, 

 Erika Simanavičiūtė,  

II c, 

 Karolis Buslavičius,  

IV d 

Mažvydas Krilis, IV k 

Martynas Jaruševičius, 

IV h,  

Januarijus Šerpenskas, 

IV g 

III vieta 

Danutė 

Bučinskienė 

79.  

2015-05-07 2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

teniso varžybos 

Ugnė Kerševičiūtė, III a 

Lukas Blauzdžiūnas,  

IV c 

I vieta Danutė 

Bučinskienė 

80.  2015-05-07 

Alytaus miesto 

gimnazijų tinklinio 

turnyras 

Edvinas Jarmalavičius, 

IV f,  

Ieva Ganiprauskaitė,  

IV h,  

Akvilė Murauskaitė,  

IV h,  

Paulius Kochanskas, 

 II d,  

Kęstutis Dabrovolskas, 

IV h,  

Inga Ganiprauskaitė, 

  III e,  

Ugnius Venčkauskas, I c,  

Raminta Reškevičiūtė, 

 III b,  

Pijus Biesevičius,  

I a  

II vieta 

Svajūnas Žvinakis 

81.  2015-05-07 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

Alytaus miesto 

lengvosios atletikos 

berniukų atskirų 

rungčių varžybos 

Tomas Vymeris, III a 

Karolis Buslavičius, IV d 

Martynas Jaruševičius, 

IV h 

Domantas Ambrizas, III f 

Mažvydas Krilis, IV h 

Kajus Andriuškevičius,  

I d 

Ąžuolas Truncė, I g 

III vieta 

Irma Čeplinskienė 
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82.  2015-05-14 

Lengvosios atletikos 

kroso estafečių 

„Mirono kelias“ 

varžybos 

Daumantė Pockevičiūtė, 

IV f 

Rūta Venčiūtė, III g 

Augustina Agurkytė, II e 

Ieva Ridzvinavičiūtė, I b 

Erika Simanavičiūtė, II c 

Rūtenis Vaičiulis, II e 

Rokas Grigalius, IV g 

Martynas Jaruševičius, 

IV h 

Januarijus Šerpenskas, 

IV g 

Karolis Buslavičius, IV d 

 

 

I vieta 

Irma Čeplinskienė 

 

Alytaus regiono konkursų, varžybų nugalėtojai 

 

83.  

2015-01-30 26-osios Lietuvos 

mokinių informa-

tikos olimpiados III 

etapo atrankinė dalis 

Saulius Skliutas, IV f 

klasės mokinys 

Pakvies

tas į III 

etapo 

baigiam

ąją dalį 

Loreta Mazėtytė 

84.  

2015-02-20 Dzūkijos krašto Dr. 

Juozo Petro Kazicko 

moksleivių IT  

konkursas  

Aurelija Baliukynaitė,  

IV k klasės mokinė 

I vieta Loreta Mazėtytė 

85.  

2015-02-20 Dzūkijos krašto Dr. 

Juozo Petro Kazicko 

moksleivių IT  

konkursas  

Rytautas Kvašinskas,  

III d klasės mokinys 

 

II vieta 

 

Loreta Mazėtytė 

86.  

2015-02-20 Dzūkijos krašto Dr. 

Juozo Petro Kazicko 

moksleivių 

programavimo 

konkursas  

Saulius Skliutas, IV f 

klasės mokinys 

II vieta Loreta Mazėtytė 

87.  

2015-02-20 Dzūkijos krašto Dr. 

Juozo Petro Kazicko 

moksleivių 

programavimo 

konkursas  

Adomas Navickas, IV b 

klasės mokinys 

III vieta 

 

Loreta Mazėtytė 

88.  2015-02-25 

2014–2015 m. m. 

Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio 

tarpzoninių šaudymo 

pneumatiniu šautuvu 

varžybos 

Stundžytė Sonata, III c 

Tamašauskaitė Greta, IV 

d, Biliūtė Medeina, I b 

Vailionis Marius, II c 

Šaulys Edvinas, III g 

Kucevičius Paulius, II b  

I vieta 

Jonas Baltrušaitis, 

Danutė 

Bučinskienė 

89.  

 

2015-02-27 

 

Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 

olimpiados 

regioninis etapas 

Gerda Žilionytė, IV a 

klasės mokinė 

 

 

II vieta Rūta 

Mockevičienė 

90.  2015-05-14 Protų mūšis „Mirono II a klasės komanda III vieta Ramutė 
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kelias“ (15 mokyklų 

iš pietų Lietuvos) 

Volkuvienė 

 

91.  

2015-12-04 Alytaus apskrities 

XIX jaunųjų 

matematikų 

komandinė 

olimpiada mokytojo 

K. Klimavičiaus 

taurei laimėti 

Inga Gražulytė, IV a 

klasės mokinė,  

Aidas Burokas, IV c 

klasės mokinys, 

 Rytautas Kvašinskas,  

IV d klasės mokinys, 

Martynas Noruišis, IV a 

klasės mokinys,  

Goda Radlinskaitė, III a 

klasės mokinė 

 

 

 

III vieta Laimutė Gečaitė, 

Elvyra 

Jakučionytė,  

Ina Nakvosienė 

 

Respublikinių olimpiadų, konkursų bei varžybų prizininkai 

 

92.  

2015-02-27 Lietuvos mokinių 

Lotynų kalbos ir 

Antikos kultūros 

olimpiada, III etapas 

Urtė Kalvinskaitė, 

IV f klasės mokinė 

III vieta 

 

 

Agnė 

Ingelevičienė 

93.  

2015-03-07 Dr. J.P. Kazicko 

moksleivių 

kompiuterininkų 

forumas KTU 

Aurelija 

Baliukynaitė,  

IV k klasės mokinė  

II vieta IT 

konkurse 

Loreta Mazėtytė 

94.  

2015-03-07 Dr. J.P. Kazicko 

moksleivių 

kompiuterininkų 

forumas KTU 

Saulius Skliutas, 

IV f klasės 

mokinys 

III vieta 

programa-

vimo 

konkurse 

Loreta Mazėtytė 

95.  

2015-03-

06–07  

Anglų kalbos konkursas 

9–10 klasių mokiniams 

III etapas 

Goda Radlinskaitė, 

II a klasės mokinė 

II vieta Virginija 

Gaižauskienė 

 

96.  

2015-03-10  Respublikinė gamtos 

mokslų konferencija 

„Tiriamoji veikla 

gamtamoksliniame 

ugdyme“ 

Inga Gražulytė,   

III e klasės mokinė 

Padėka  Janė Liutkienė 

97.  

2015-03-

19–21 

53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados III etapas 

Vilius Petraška, I a 

klasės mokinys 

III vieta Janė Liutkienė 

98.  

2015-03-

19–21 

53-osios Lietuvos 

mokinių chemijos 

olimpiados III etapas 

Inga Gražulytė,  

III e klasės mokinė 

III vieta Janė Liutkienė 

99.  

2015-03-22  Respublikinis 

edukacinis chemijos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Ignė Kukankaitė, 

 I b klasės mokinė 

III laipsnio 

diplomas 

  

Irma 

Linkevičienė 

100.  

2015-03-

27–28 

Lietuvos mokinių 

prancūzų kalbos 

olimpiados III etapas 

Džiuginta 

Paulėkaitė, III d 

klasės mokinė 

II vieta Marija 

Bagdanavičienė 

101.  2015-02- Respublikinis Ignė Kukankaitė,  II laipsnio Danius Gintalas 



17 

 

23–03-22 edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

I b klasės mokinė diplomas  

 

 

102.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Vilius Petraška, I a 

klasės mokinys 

II laipsnio 

diplomas  

 

Danius Gintalas 

 

103.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Tomas Mikna,  II b 

klasės mokinys 

II laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

104.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Tautrimas 

Marčiulionis,  IV a 

klasės mokinys 

II laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

105.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Laura 

Dainauskaitė, IVe 

klasės mokinė 

II laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

106.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Tomas 

Eidukevičius, IV g 

klasės mokinys 

II laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

107.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Kazimieras 

Stanionis, II b 

klasės mokinys 

III laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

108.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Aidas Burokas,  

III c klasės 

mokinys 

III laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

109.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Augustas 

Severinas, IV a 

klasės mokinys 

III laipsnio 

diplomas 

Danius Gintalas 

110.  

2015-02- 

23–03-22 

Respublikinis 

edukacinis fizikos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Žygimantas 

Krasnickas, II d 

klasės mokinys 

 

II laipsnio 

diplomas 

Lina Gailienė 

111.  

2015-03-13 Patriotinės ir žygio 

dainos konkursas ,,Kai 

lietuviai žygiuoja 

kovon“ 

I–IV klasių 

mokinių komanda 

III vieta  Rita 

Ališauskienė, 

Irena 

Muzikevičienė 

112.  

2015-02-23-

03-22 

Respublikinis 

edukacinis konkursas 

„Olympis 2015“ 

Žygimantas 

Krasnickas, II d 

klasės mokinys  

 

II vieta 

 

 

 

Asta 

Grimalauskienė 

113.  

2015 m. 

kovo mėn. 

Respublikinis 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Monika 

Zavistauskaitė, I g 

klasės mokinė 

I laipsnio 

diplomas 

Eglė Barysienė 

114.  
2015 m. 

balandis 

Respublikinis 

konkursas „Dvikalbė 

Brigita 

Ridzvanavičiūtė, 

Nugalėtoja. 

Liepos 21–

Marija 

Bagdanavičienė  
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karta“ (Génération 

bilingue), skirtas 

Lietuvos EMILE klasių 

gimnazistams 

III d klasės mokinė 30 d. 

dalyvavo  

tarptautinėje 

jaunimo 

stovykloje 

Paryžiuje 

pagal 

mobilumo 

programą 

,,Génération 

bilingue“ 

115.  
2015 m. 

balandis  

Istorijos konkursas 

„Kengūra“ 2015“ 

Vytautas Česonis, 

IV h klsės mokinys  

Sidabrinis  

diplomas 

Ramutė 

Volkuvienė 

116.  

2015 m. 

balandis  

Respublikinis 

edukacinis istorijos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Žygimantas 

Krasnickas, II d  

klasės mokinys 

I laipsnio 

diplomas 

Asta Truncienė 

117.  

2015 m. 

balandis  

Respublikinis 

edukacinis geografijos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Žygimantas 

Krasnickas, II d 

klasės mokinys 

II laipsnio 

diplomas 

Erika Jonaitienė 

118.  

2015 m. 

balandis  

Respublikinis 

edukacinis geografijos 

konkursas „Olympis 

2015“ 

Ignė Kukankaitė,  

 I b klasės mokinė 

II laipsnio 

diplomas 

Erika Jonaitienė 

119.  

2015 m. 

balandis 

Respublikinis 

edukacinis istorijos 

konkursas „Olympis 

2015“  

Monika 

Zavistauskaitė I g 

klasės mokinė  

II laipsnio 

diplomas 

 

Giedrė 

Škarnulienė 

120.  

2015-04-11 Lietuvos mokinių 

muzikos kūrybos 

konkursas  

 

Aurelija 

Baliukynaitė, IV k 

klasės mokinė, 

Angelė 

Adamukaitytė, IV c 

klasės mokinė, 

Dainora 

Astrauskaitė, I d 

klasės mokinė 

III vieta Irena 

Muzikevičienė 

121.  

2015-04-18 Respublikinis mokinių 

dainuojamosios 

poezijos konkursas  

Aurelija 

Baliukynaitė ir 

Edita Žėkaitė, IV k 

klasės mokinės 

I vieta Irena 

Muzikevičienė 

122.  

2015-04-18 Daugiakalbystės 

olimpiada „Aš kalbu, tu 

kalbi – mes 

bendraujam!” 

Džiuginta 

Paulėkaitė, III e 

klasės mokinė,  

Mykolas 

Tamulionis, IV b 

klasės mokinys, 

Patricija Ivoninaitė, 

IV e klasės mokinė 

V vieta Marija 

Bagdanavičienė, 

Jurgita 

Kamandulienė, 

Agnė 

Ingelevičienė 

123.  
2015-04-18 Daugiakalbystės 

olimpiada „Aš kalbu, tu 

Džiuginta 

Paulėkaitė, III e 

Apdovanota 

už geriausią 

Marija 

Bagdanavičienė 
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kalbi – mes 

bendraujam!” 

klasės mokinė 

 

kalbėjimą 

ekspromtu 

prancūzų 

kalba 

 

124.  

2015-04-18 Daugiakalbystės 

olimpiada „Aš kalbu, tu 

kalbi – mes 

bendraujam!” 

Mykolas 

Tamulionis, IV b 

klasės mokinys 

 

Lietuvos 

LEU bei 

Goethes 

instituto 

prizai už 

vokiečių 

kalbos 

žinias 

Jurgita 

Kamandulienė 

125.  

2015-04-30 Respublikinis gamtos 

mokslų konkursas 

„Mūsų eksperimentas“ 

Ugnė Kerševičiūtė, 

ir Karolis Raštikis, 

III a klasės 

mokiniai, 

Justina Paušaitė,  

III d klasės mokinė, 

Domas Turčinas,  

II a klasės mokinys 

Laureatai  Janė Liutkienė 

126.  

2015-05-13 Respublikinis 

edukacinis biologijos 

konkursas ,,Olympis 

2015“ 

Ignė Kukankaitė,  

I b klasės mokinė 

II laipsnio 

diplomas  

 

Juratė 

Vailionienė 

127.  

2015-10-22 Dr. Bronislavo Lubio 

respublikinis chemijos 

konkursas 9–10 (I–II) 

klasių mokiniams 

Kornelija Juškaitė, 

I a klasės mokinė,  

Matas Padegimas, 

 I a klasės mokinys, 

Kristina 

Marcinkevičiūtė,  

II a klasės  mokinė,  

Vilius Petraška, II a 

klasės mokinys 

II vieta Janė Liutkienė 

128.  

2015-10-22 Dr. Bronislavo Lubio 

respublikinis chemijos 

konkursas 9–10 (I–II) 

klasių mokiniams 

Vilius Petraška, II a 

klasės mokinys 

Geriausiai  

atlikęs 10 

(II) klasės 

teorinę 

užduotį 

Janė Liutkienė 

129.  

2015-10-22 Dr. Bronislavo Lubio 

respublikinis chemijos 

konkursas 9–10 (I–II) 

klasių mokiniams 

Kornelija Juškaitė, 

I a klasės mokinė, 

Matas Padegimas, 

 I a klasės mokinys 

Geriausiai   

atlikę 9 (I) 

klasės 

eksperiment

ą 

Janė Liutkienė 

130.  
2015-11-05 Šiaulių universiteto 

vertimo konkursas 

Rūta Tamulionytė, 

III a klasės mokinė 

I vieta Jurgita 

Kamandulienė 

131.  

2015-11-05 Šiaulių universiteto 

vertimo konkursas 

Džiuginta 

Paulėkaitė, IV d 

klasės mokinė 

II vieta Loreta 

Kašėtienė 

132.  

2015 m. 

kovo –

lapkričio 

mėn. 

Konkursas ,,Tautos 

dvasios beieškant“ 

Gabrielė Fišerytė, 

Gintarė 

Kavaliauskaitė, 

Smiltė Pavilionytė, 

III vieta Janė Zelenienė, 

Irena Motūzienė 
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Matas  Šarkus, 

Lukas Zenkevičius 

ir Lina 

Žaliaduonytė, II f 

klasės mokiniai 

133.  

2015-11-24 Projekto  „Akademinio 

jaunimo ir mokinių 

etnokultūrinės 

savimonės stiprinimas 

per Suvalkijos/Sūduvos 

ir Dzūkijos/Dainavos 

regionų etninės kultūros 

pažinimą“ šventė-

konkursas „Etninė 

kultūra ir tradicijos“ 

Mantė 

Ališauskaitė, III a 

klasės mokinė,  

Ieva Geležiūnaitė, 

III b klasės mokinė,  

Karolina 

Mikailaitė, III e 

klasės mokinė,  

Smiltė 

Stankevičiūtė, III b 

klasės mokinė 

III vieta Janė Zelenienė, 

Svetlana 

Žadeikienė  

134.  

2015 m. 

gruodis 

Lietuvos mokinių 

informatikos konkursas 

„Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka 2015“ 9–12 

klasių kategorija 

Goda Radlinskaitė, 

III a klasės mokinė 

III vieta Loreta Mazėtytė 

 

 

Tarptautinių konkursų prizininkai 

 

135.  2015-04-10 

Tarptautinės 

krepšinio varžybose 

Lenkijoje 

I–IV klasių mokinių 

komanda 
III vieta 

Jonas Baltrušaitis, 

Danutė 

Bučinskienė 

 

Popamokinės veiklos organizavimas mokykloje  

(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos) 

 

Eil. 

Nr. 
Data Renginys Dalyviai Atsakingas 

1.  
2015 sausis Tarptautinė moksleivių darbų 

paroda Seinuose (Lenkija) 

Gerda 

Petkevičiūtė 

Vidmantas Jankauskas 

2.  
2015-01-13 Pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

I–IV klasių 

mokiniai 

Giedrė Škarnulienė, 

Mokinių taryba 

3.  

2015-01-15 Informacinių technologijų 

konkursas ,,Kompiuterininkų 

varžytuvės“ 

I–IV klasių 

mokiniai 

Loreta Mazėtytė, 

Tomas Balynas,  

Asta Grimalauskienė, 

Danutė Marcinkevičienė  

4.  

2015-01-27 Dalyvavimas respublikinėje 

konferencijoje „Tolerancija 

per meną“, skirtoje 

tarptautinei Holokausto aukų 

dienai atminti 

I–IV klasių 

mokiniai 

Meilė Patūkienė, 

Giedrė Škarnulienė, 

Irena Muzikevičienė 

5.  

2015-02-01 Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijos II klasių mokinių 

darbų paroda „Įkvėpimas“ 

Alytaus Vidzgirio 

II klasių mokinės Danutė Račkauskienė 

Snieguolė Valentukonienė 
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pagrindinėje mokykloje 

6.  

2015-02-03 Susitikimas su verslo 

socialinės atsakomybės 

projekto „VMG mokykla“ 

kūrybine grupe 

II–IV klasių 

mokiniai 

Snieguolė Valentukonienė 

7.  2015-02-06 

Išvyka į Studijų mugę 

LITEXPO  

III klasių 

mokiniai 

Janina Matulevičienė, 

Ramunė Petrosian, 

III klasių auklėtojai 

8.  
2015-02-13 Vasario 16-osios minėjimas 

,,Dainuoju Lietuvą“ 

I–IV klasių 

mokiniai 

Jureta Šametienė 

9.  2015-02-20 
Šimtadienio šventė III–IV klasių 

mokiniai 

III klasių auklėtojai 

10.  

2015-02- 

23-28 

Išvyka į  Europos parlamento 

būstinę Strasbūre ir 

dalyvavimas Euroscola 

programoje (jaunimo 

debatuose ir balsavime ES 

klausimais) 

III–IV klasių 

mokiniai, 

Euroscola 

konkurso 

laimėtojai 

RamutėVolkuvienė, 

Loreta Mazėtytė, 

Aldona Butrimanskienė 

11.  

2015-03-04 Akcija „Lietuvai ir man“. 

Draugystės apyrankių 

rišimas 

I–IV klasių 

mokiniai 

Danutė Račkauskienė 

Snieguolė Valentukonienė 

12.  

2015-03-06 Renginys „Laiškai tie lyg 

paukščiai“, skirtas Adolfo 

Ramanausko-Vanago 97-

osioms gimimo metinėms ir 

Mokyklos dienai paminėti 

Gimnazijos ir 

miesto 

bendruomenė 

Danutė Dragūnienė, 

Eglė Barysienė, 

Aldona Butrimanskienė, 

Jureta Šametienė 

13.  
2015-03-10 Lietuvos istorijos žinovo 

konkursas 

I–IV klasių 

mokiniai 

Asta Truncienė, 

Ramutė Volkuvienė 

14.  

2015-03-10 Moksleivių filmų konkursas 

„Stabdyk elektronines 

patyčias“ 

Mokinių taryba Meilė Platūkienė, 

15.  

2015-03-13–

15 

XV vyrų krepšinio turnyras 

„Sugrįžę paukščiai“, skirtas 

gimnazijos 95-mečiui 

Buvę gimnazijos 

mokiniai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

Jonas Baltrušaitis 

16.  

2015-03-17 Edukacinė ekskursija 

„Istorija Vilniaus geto 

liudininkės akimis“ po 

Vilniaus žydų kvartalą, 

sinagogą, buvusią Vilniaus 

geto teritoriją ir Panerių 

memorialą. Susitikimas su 

Fania Brancovskaja 

I klasių mokiniai Meilė Platūkienė 

17.  

2015-03-18 Susitikimas su  politinių 

kalinių ir tremtinių 

organizacijos nariais, 

tremtiniais G. Marčiulioniu,            

A. Liaukumi ir  R. Požėra, 

skirtas prisiminti 1949 m. 

kovo 25–28 d. vykusią 

trėmimų operaciją „Bangų 

I–IV klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė,  

Asta Truncienė,  

Giedrė Škarnulienė, 

Ramutė Volkuvienė 
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mūša“ 

18.  
2015-03-18–

19 

Frankofonijos savaitė I–II klasių 

mokiniai 

Loreta Kašėtienė 

19.  

2015-03-20 Žemės dienos minėjimas Gimnazijos 

bendruomenė 

Aldona Butrimanskienė, 

Virginija Jokubauskienė, 

Irma Linkevičienė 

Janė Liutkienė, 

Jūratė Vailionienė, 

Danius Gintalas, 

Mindaugas Ribinskas,  

Edita Gumauskienė 

20.  

2015-03-23-

27 

Velykinė akcija – 

Pradžiuginkime LSMU 

onkologinio poskyrio vaikus 

 

II klasių mokiniai  Asta Grimalauskienė,  

Asta Truncienė 

21.  

2015-03-26 Alytaus m. savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių informacinių 

technologijų kūrybinių darbų 

konkurso organizavimas 

Alytaus m. 5-10, 

I–IV klasių 

mokiniai 

Loreta Mazėtytė, 

Tomas Balynas,  

Asta Grimalauskienė 

22.  
kovo 28 – 

30 dienomis 

Kelionė į Latviją, Estiją ir 

Švediją 

III klasių 

mokiniai 

Loreta Mazėtytė, 

Julė Buškevičienė 

23.  

2015-04-22 Integruotas chemijos-

biologijos projektas „ 

Biotechnologijos keičia 

gyvenimą. Neatlyginama 

donorystė – kilni misija“ 

III  klasių 

mokiniams 

Juratė  Vailionienė 

Edita  Gumauskienė  

Janė  Liutkienė 

 

24.  

2015-04-27 Susitikimas su ,,Žolinčių 

akademijos“ prezidente 

Danute Kunčiene 

I klasių mokiniai Danutė dragūnienė, 

Snieguolė Valentukonienė, 

Danutė Račkauskienė  

25.  

2015-04-27 Edukacinis užsiėmimas „Ar 

aš žalias?“ Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centre 

I klasių mokiniai Edita  Gumauskienė 

Jurgita  Kamandulienė 

26.  

2015 

gegužė-

birželis 

Kūrybos darbų paroda 

Valkininkų vaikų globos 

namuose 

Dailės studijos 

nariai 

Vidmantas Jankauskas 

27.  
2015-05-07 Motinos dienos koncertas 

gimnazistų mamoms 

I–IV klasių 

mokiniai 
Jureta Šametienė 

28.  
2015-05-08 Mokslų naktis mokykloje II–IV klasių 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Mokinių taryba 

29.  
2015-05-08 Europos dienos šventė 

,,Alytus ir pasaulis 2015“ 

II–IV klasių 

mokiniai 

Jureta Šametienė 

30.  

2015-05-15 Susitikimai su kraujo ir 

organų donorystės ir 

transplantacijos atstovais 

I–IV klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė  

Jūratė Vailionienė 

Edita Gumauskienė 

31.  

2015-05-15 Renginys, skirtas dainų 

autoriaus ir atlikėjo Alberto 

Antanavičiaus kompaktinės 

plokštelės „Bunkerių 

paukščiai“ pristatymui 

Miesto 

gimnazijos 

bendruomenė 

Rita Ališauskienė,  

Irena Muzikevičienė 

32.  
2015-05-20 Tęstinis projektas „Žvilgsnis 

į Kauną gido akimis” 

I–II klasių 

mokiniai 

Ramunė Petrosian, 

Erika Balynienė, 
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Rima Gecevičienė 

33.  
2015-05-21 Renginys–viktorina „Ar aš 

žalias?“ 

I klasių mokiniai Edita  Gumauskienė, 

Jurgita  Kamandulienė 

34.  

2015-05-21 Kraujo donorystės akcija 

„Padarykime Tai“. 

Susitikimas su Nacionalinės 

donorų asociacijos 

prezidentu Dariumi Tumšiu. 

II–IV klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė 

Jūratė Vailionienė 

Edita Gumauskienė 

Onutė Kiškytė 

35.  

2015-05-28 Paskutinio skambučio šventė 

 

I–IV klasių 

mokiniai 

III–IV klasių auklėtojai, 

Irena Muzikevičienė, 

Jureta Šametienė 

36.  

2015-05-30 Koncertas-susitikimas 

„Grįžta giesmininkai“  

I–IV klasių 

mokiniai, buvę 

mokiniai 

Irena Muzikevičienė 

37.  

2015-06-01 Gimnazijos „Sporto fiesta“ 

bendradarbiaujant su Alytaus 

Europ direct informacijos 

centru 

I–III gimnazijos 

klasės 

Jonas Baltrušaitis, 

Danutė Dragūnienė  

38.  

2015-06-14 Dalyvavimas pilietinėje 

iniciatyvoje „Ilgesio pieva“, 

minint Gedulo ir Vilties 

dieną  

II–III klasių 

mokiniai 

 

Danutė Račkauskienė 

Snieguolė Valentukonienė 

39.  
2015-06-15 Dalyvavimas akcijoje 

„Piešiame Alytų“ 

I–IV klasių 

mokiniai 

Vidmantas Jankauskas 

40.  

2015-08-27 Susipažinimo-adaptacijos 

diena 

I ir III f, g klasių 

mokiniai, klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

Danutė Dragūnienė, 

Mokinių taryba 

 

41.  

2015-09-12 Žygis „Dainavos apygardos 

partizanų takais“ 

Grupė gimnazijos 

mokinių  

Aleksandras Kirilovas, 

Meilė Platūkienė, 

Giedrė Škarnulienė 

42.  

2015-09-14–

18 

Dalyvavimas #BEACTIVE 

projekte „Europos sporto 

savaitė“. Pasitikime rudenį 

bėgdami 

I–IV klasių 

mokiniai 

Kūno kultūros mokytojai, 

klasių auklėtojai 

43.  

2015-09-23 Dalyvavimas renginyje, 

skirtame Lietuvos žydų 

genocido dienai paminėti 

II–IV  klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė, 

Giedrė Škarnulienė 

 

44.  

2015-09-26–

27 

Edukacinė-pažintinė kelionė 

„Varšuva – atradimų 

miestas“, aplankant 

Koperniko mokslo ir žinių 

centrą 

I–IV klasių 

mokiniai 

 

Loreta Mazėtytė, 

Dalia Adukevičienė 

45.  

2015-10-05 Mokytojo dienos šventė 

 

 

Mokytojai, 

svečiai, 

IV klasių 

mokiniai 

IV klasių auklėtojai,  

Irena Muzikevičienė 

46.  

2015-10-07 Renginys skirtas paminėti 

organų donorystės dieną. 

Dalyvauja Lietuvos 

nefrologinių ligonių 

asociacijos „Gyvastis“ 

III–IV klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė,  

Jūratė Vailionienė,  

Edita Gumauskienė 
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prezidentė Ugnė Šakūnienė  

47.  

2015-10-12 Tarptautinis projektas 

„Reaching out through 

Skype“. Susisiekimas per 

„Skype“ Olandija-Vengrija-

Gruzija-Lietuva Europos 

kalbų dienai paminėti 

I–IV klasių 

mokiniai 

Virginija Gaižauskienė 

48.  

2015-10-13 Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos egzamino II 

turas 

I–IV klasių 

mokiniai  

Ramutė Volkuvienė,  

Asta Truncienė, 

Giedrė Škarnulienė 

49.  

2015-10-13 Komandinės programuotojų 

varžytuvės, skirtos ES 

programavimo savaitei 

paminėti 

III–IV klasių 

mokiniai 

Loreta Mazėtytė,  

Tomas Balynas 

50.  

2015-10-14 Sporto informacijos centro-

muziejaus atidarymo šventė 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

svečiai 

Aleksandras Kirilovas 

51.  
2015-10-14 Senelių lankymas Rumbonių 

parapijos namuose 

Ateitininkai ir 

maironiečiai 

Irena Motūzienė, 

Janė Zelenienė 

52.  

2015-10-15–

16 

 Meninė-istorinė ekspedicija   

„Punios šilas“ 

II klasių mokiniai Dalia Adukevičienė, 

Ramutė Volkuvienė 

 

53.  

2015-10-16 Alytaus miesto gimnazijų 

komandinės programuotojų 

varžybos 

I–IV klasių 

mokiniai 

Loreta Mazėtytė, 

Tomas Balynas 

54.  

2015-10-16 Ekspedicijos į lietuvių 

tremties ir įkalinimo vietas 

Kazachstano stepėse 

„Karlagas‘2015“ 

pristatymas. Dalyvauja 

Seimo narys Paulius 

Saudargas 

I–IV klasių 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Rokas Kantaravičius, III a 

klaės mokinys 

55.  

2015-10-21 Edinburgo hercogo 

tarptautinių apdovanojimų 

programos (DofE) 

pristatymas 

I–III klasių 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Erika Balynienė, 

Meilė Platūkienė 

56.  

2015-10-19–

23 

Poezijos skaitymai, skirti M. 

K. Čiurlionio 140-osioms 

gimimo metinėms 

„Čiurlionis įkvepia kurti“ 

I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

Regina Valentinavičienė, 

Dalia Adukevičienė, 

Irena Muzikevičienė 

57.  

2015-10-23 Naujokų krikštynos. 

Diskoteka 

I, III f ir g klasių 

mokiniai 

I, III f ir g klasių 

auklėtojai, 

Ramunė Petrosian,  

darbo grupė 

58.  
2015-10-23–

30 

Mokinių kūrybos paroda 

,,Čiurlionis įkvepia kurti“ 

I–IV klasių 

mokiniai 

Dalia Adukevičienė 

59.  

2015-10-26–

28 

Mokinių kelionė į Aušvico ir 

Birkenau koncentracijos 

stovyklą, aplankant Krokuvą 

ir Veličkas 

II–IV klasių 

mokiniai ir 

Varėnos 

„Ąžuolo“ 

gimnazijos 

mokiniai 

Meilė Platūkienė, 

Giedrė Škarnulienė 



25 

 

60.  

2015-11-09 Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkurso „Bebras“ 

I etapas 

I–IV klasių 

mokiniai 

Tomas Balynas,  

Asta Grimalauskienė,  

Loreta Mazėtytė 

61.  

2015-11-09 Susitikimas su Barclays 

atstovais dėl Barclays 

Technologijų Akademijos 

Alytuje 

I–IV klasių 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Tomas Balynas, 

Loreta Mazėtytė 

62.  

2015-11-10 
Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės skaitymai jaunimui 

„Draugystė Šiaurės šalyse“ 

III a klasės 

mokiniai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

Vitalija Gaubienė, 

Jūratė Monkeliūnienė, 

Jurgita Kamandulienė  

63.  

2015-11-10 II a klasės mokinių kūrybos 

darbų parodos ,,Geometrinis 

kaleidoskopas“ pristatymas 

 

II a klasės 

mokiniai 

Dalia Adukevičienė, 

Elvyra Jakučionytė 

64.  

2015-11-12 Literatūrinė popietė „Ateik, 

dovanosiu ir tau“, skirta 

Pauliaus Širvio 95-ųjų ir 

Sergejaus Jesenino 120-ųjų 

gimimo metinių minėjimui 

I–IV klasių 

mokiniai 

Janė Zelenienė, 

Rima Gecevičienė, 

Valė Benekeraitienė, 

Neringa Vekeriotaitė,  

Irena Muzikevičienė, 

Jureta Šametienė 

65.  

2015-11-16 Maironiečių sambūris 

„Maironio diena“ 

Alytaus miesto ir 

rajono 

maironiečiai  

Janė Zelenienė, 

Virginija Jokubauskienė, 

Rita Ališauskienė 

66.  

2015-11-17 Atvira pamoka-dikusija 

„Vystomasis 

bendradarbiavimas“ su 

Nijole Vitiene, Alytaus 

Europe Direct  informacijos 

centro vadovė 

III a klasės 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Jurgita Kamandulienė  

67.  

2015-11-17 Informacinė valandėlė apie 

naują jaunimo informavimo 

tašką „Eurodesk", dar kitaip 

dar vadinamą „Žinau viską". 

Pristato Agnė Grigaliūnienė 

ir Indrė Griciūnaitė 

II a klasės 

mokiniai 

Danutė Dragūnienė, 

Erika Balynienė 

68.  
2015-11-19 Muzikos diena su Alytuje 

gyvenančiais užsieniečiais 

I–IV  klasių 

mokiniai 

Jureta Šametienė,  

Meilė Platūkienė 

69.  

2015-11-20 Renginys „Iš kartos į kartą“, 

skirtas Lietuvos kariuomenės 

dienai 

I–IV klasių 

mokiniai, svečiai 

Eglė Barysienė, 

Aldona Butrimanskienė 

70.  

2015-11-23–

27 

„Iš margos senolių skrynios“. 

Savaitė, skirta etninei 

kultūrai  

I–IV klasių 

mokiniai 

Eglė Barysienė,  

Virginija Jokubauskienė 

 

71.  
 Edukacinė išvyka - pamoka 

„Bunkeris“ 

I–II klasių 

mokiniai 

Erika Balynienė, 

Ramutė Volkuvienė 

72.  

2015-11-27 Tarptautinis vaikinų 

krepšinio turnyras Tomo 

Pačėso taurei laimėti 

Mūsų gimnazijos, 

Suvalkų 

technikos 

mokyklos, 

Punsko Kovo 11-

osios licėjaus ir  

Jonas Baltrušaitis 
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Vilniaus 

Žemynos 

gimnazijos 

krepšinio 

komandos 

73.  

2015-12-01 Koncertas „Kaip plaka mano 

širdis“ Alytaus neįgaliųjų 

dienos  centre  

I–IV klasių 

mokiniai 

Irena Muzikevičienė, 

Neringa Vekeriotaitė 

74.  

2015-12-01–

31 

 Projektas „Praeities stiprybė 

– dabarčiai“  

II a klasės 

mokiniai 

Giedrė Škarnulienė, 

Ramutė Volkuvienė, 

Asta Truncienė 

75.  

2015-12-02 Maironiečių vėliavos 

šventinimas ir  ateitininkų 

įžodžio šventė Alytaus šv.  

Kazimiero bažnyčioje 

Maironiečiai ir 

ateitininkai  

Irena Motūzienė, 

Janė Zelenienė 

76.  

2015-12-08 Paskaita „Sveika mityba. 

Naudingi maisto produktai“. 

Lektorė doc. Ksavera 

Vaištarienė. 2016 m. 

kalendoriaus pristatymas 

II klasių mokiniai Danutė Dragūnienė, klasių 

auklėtojai 

 

77.  

2015-12-08 „Elex vestibulum“ lotynų 

kalbos ir Antikos žinių 

konkursas 

IV klasių 

mokiniai 

Agnė Ingelevičienė 

78.  

2015-12-08 Paskaita apie antikorupciją. 

Skaito antikorupcinio 

komiteto nariai  Agnė 

Bilotaitė ir Arvydas 

Anušauskas 

I–IV  klasių 

mokiniai 

Meilė Platūkienė, 

Giedrė Škarnulienė 

79.  

2015-12-09  Koncertas-gerumo akcija  

 „Po angelo sparnu“ Alytaus 

vaikų globos namuose 

III–IV klasių 

mokiniai 

Jureta Šametienė 

80.  

2015-12-17–

18 

 Alytaus miesto gimnazijų 

vaikinų salės futbolo 

varžybos UAB „Stamita“ 

taurei laimėti   

II–IV klasių 

mokiniai 

Jonas Baltrušaitis 

81.  

2015-12-18 Tradicinis kalėdinis 

koncertas  

I–IV klasių 

mokiniai, tėvai, 

mokytojai 

Irena Muzikevičienė, 

Neringa Vekeriotaitė 

82.  

2015-12-21 Vakaronė ,,Advento prasmė, 

Kūčių vakarienės tradicijos ir 

papročiai“  

Maironiečiai ir 

ateitininkai 

Irena Motūzienė, 

Janė Zelenienė 

83.  

2015-12-23 Kalėdinis karnavalas I–IV  klasių 

mokiniai 

Mokinių taryba, 

Vidmantas Jankauskas,  

Klasių auklėtojai  

 

Mokinių, dalyvaujančių mokinių ir jaunimo organizacijų veikloje, skaičius – 62. 

Mokinių ir jaunimo organizacijos, veikiančios mokykloje: ateitininkų, maironiečių ir 

jaunųjų šaulių.   

Mokyklos savivaldos institucijos, jų veikla. Mokinių savivalda, veikianti mokykloje, 

yra Mokinių taryba, kurią sudaro I–IV gimnazijos klasių atstovai. Mokinių taryba siekia atstovauti 

daugumos mokinių interesams mokykloje, formuoti vieningą mokinių bendruomenę, sudaryti 

sąlygas mokinių saviraiškai, ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus; supažindina klasių 
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seniūnus su komandinio darbo principais. Mokinių taryba reiškia  pageidavimus  mokyklos  

direktoriui,  pavaduotojams, teikia pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   

taisykles, organizuoja pilietines akcijas, kultūrinius, šviečiamuosius, mokinių savarankiškumą, 

kūrybiškumą, iniciatyvumą skatinančius renginius mokyklos ir miesto bendruomenei. Mokinių 

taryba organizuoja tradicinius renginius, padeda naujiems mokiniams adaptuotis gimnazijoje, 

garsina gimnazijos vardą mieste, rengdama konkursus viso miesto mokiniams ir jaunimui. 

Inicijuoja reklaminių klipų apie gimnaziją kūrimą, prevencinių filmukų kūrimą, pati kuria juos ir 

talpina „Youtube“ interneto puslapyje. Mokinių taryba turi savo socialinį tinklalapį Facebook-e. Tai 

prisideda prie šiuolaikiškos gimnazijos įvaizdžio kūrimo. 

 Kitos savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Metodinė taryba, Darbo taryba. 

Gimnazijos taryba veikia pagal gimnazijos nuostatus. Gimnazijos taryba stiprina 

gimnazijos vaidmenį bendruomenėje, organizuodama pirmūnų ir gimnazijos vardą garsinančių 

mokinių bei jų tėvų pagerbimo šventes pavasarį, rengdama projektus ir ekskursijas šiems 

mokiniams.  

 Metodinė taryba planuoja gimnazijos veiklas, teikia pasiūlymus jų tobulinimui ir 

modernizavimui, telkia mokytojus iniciatyvoms įgyvendinti, inicijuoja kolega-kolegai plėtrą. 

Mokytojai skatinami dalintis patirtimi, imtis geresnės švietimo ir mokymo praktikos, jiems 

suteikiama daugiau pasitikėjimo. Mokslo metų pabaigoje organizuoja mokytojų metodinę 

konferenciją. Metodinės tarybos veikla prasminga ir kryptinga.  

 Gimnazijoje veikia Darbo taryba, kuri atstovauja darbuotojų interesams.  

 

Vasaros poilsio organizavimas (mokyklos veikla organizuojant vasaros poilsį ir 

mokinių vasaros poilsis kitur).   

Tarptautinė Alytaus ir Opolės mokinių stovykla gimnazijoje, skirta sportui, turizmui ir 

sveikatingumui;  vasaros stovykla gimnazijos mokiniams Nemunaityje, laimėjus projektą „Aš myliu 

Lietuvą ar tu ją myli?“; stovykla mokiniams Dauguose, laimėjus projektą „Tykioj dūšioj didelė 

širdzis“; socialiai remtinų mokinių dieninės vasaros stovyklos Alytaus „Volungės“ ir Alytaus 

Dzūkijos pagrindinėse mokyklose.  Šaulių organizaciją lankantys mokiniai dalyvavo Jaunųjų šaulių 

stovykloje, kurias rengia Šaulių organizacija. 

 

Gimnazijos muziejaus veikla.  

 1. Edukaciniai užsiėmimai I–IV klasių mokiniams („Laisvės keliu“) apie reikšmingas 

Lietuvos nepriklausomybei datas (Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji). 

2. Ekskursijos muziejuje miesto ir šalies svečiams. 

3. Ekskursijos muziejuje gimnazijos ir kitų mokyklų mokiniams, mokinių tėvams. 

4. Muziejuje vyksta susitikimai. 

5. Muziejuje vyksta klasių valandėlės. Jų metų mokiniai žiūri filmus („Birželio ledas“, 

„Misija Sibiras‘13“, „Misija Sibiras‘14“, „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“, 

„Trispalvis“). 

6. Ruošiami stendai. 

 

Prevencinė veikla (pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai, rezultatai).  

Pagrindinės veiklos kryptys: pažangumo bei lankomumo, žalingų įpročių, smurto, 

patyčių prevencija, sveikos gyvensenos, socialinių įgūdžių ugdymas, turiningo užimtumo 

organizavimas. 

Per 2015 metus gimnazijoje buvo vykdoma įvairi prevencinė veikla. Didelis dėmesys 

buvo skiriamas pamokų lankomumui: kas mėnesį vyko aptarimai su klasės auklėtojais, siekiant 

išsiaiškinti mokinius, linkusius vėluoti į pamokas ir/ar jas praleidinėti. Socialinė pedagogė Gintarė 

Savukynaitė kalbėdavosi su pamokų nelankančiais mokiniais apie jų elgesio priežastis bei 

pasekmes. 
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Klasių auklėtojai kiekvieną mėnesį pateikia ataskaitą apie klasės pažangumą, kuriuos 

analizuoja administracija bei pagalbos mokiniui specialistai. Remiantis ataskaitų informacija, 

nepažangūs mokiniai buvo kviečiami individualiems pokalbiams apie jų mokymąsi, pasiekimus, 

ketinimus bei norus. 

Taip pat klasių auklėtojai kartu su auklėtiniais analizavo jų pažangumą, aptarė 

signalinių pusmečių bei pusmečių rezultatus. 

Taikant tokias prevencines priemones, pagerėjo mokinių lankomumas ir pažangumas. 

Taip pat tokiu būdu į ugdymo procesą yra įtraukiami tėvai: jie kviečiami į gimnaziją, siekiant 

glaudžiau bendradarbiauti, sprendžiant įvairias jų vaikų ugdymosi problemas. Tai paskatino tėvus 

daugiau domėtis savo vaikais ir bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais bei administracija. 

Žalingų įpročių bei sveikos gyvensenos temos integruotos į mokymo dalykus ir klasės 

valandėles. Šis pasirinktas prevencinės veiklos modelis buvo taikomas per visus mokslo metus. 

Gimnazijoje užsiėmimus I–II klasių mokiniams apie mobiliųjų žalą, interneto pavojus vedė 

Policijos komisariato specialistai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ona Kiškytė bei socialinė pedagogė 

Gintarė Savukynaitė vedė užsiėmimus I–II klasių mokiniams apie alkoholio poveikį sveikatai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ona Kiškytė kartu su istorijos mokytoja Asta 

Trunciene organizavo Alytaus visuomenės sveikatos biuro paskaitą „Rūkymo žala jaunam 

organizmui“, skirtą I klasių mokiniams. 

Gimnazijos mokytojams buvo organizuotas seminaras „Kaip atpažinti mokinį 

pavartojusį narkotinių medžiagų“, kurį pravedė medicinos psichologė psichoterapeutė Nijolė 

Jakubaitienė. 

II klasių mokinams organizuota prevencinė paskaita apie žalingus įpročius, kurią 

skaitė Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys Artūras Šiukšta. 

PPT psichologės Jolanta Dimšienė ir Danutė Putkienė mokytojams vedė seminarą 

„Konfliktinių situacijų sprendimas gimnazijoje“. 

Gimnazija kartu su miesto Alytaus pedagogine psichologine tarnyba vykdė žalingų 

įpročių, patyčių ir smurto paplitimo tyrimą, kurio rezultatai buvo aptarti gimnazijos bendruomenėje. 

2015 metų kovo mėnesį gimnazijoje vyko akcijos „Veiksmo savaitė be patyčių 2015“ 

renginiai, kuriuos organizavo gimnazijos etikos mokytoja Meilė Platūkienė, socialinė pedagogė 

Gintarė Savukynaitė bei psichologė Aistė Glinskienė. Šios savaitės metu etikos pamokose mokiniai 

žiūrėjo filmus apie patyčias bei diskutavo su etikos mokytoja patyčių tema. Mokyklos 

informacinėje sistemoje buvo pateikiama informacija apie patyčias. III–IV klasių mokiniai 

dalyvavo debatuose „Šiandieninėje visuomenėje patyčioms užkirsti kelią galima“. Gimnazijos 

bendruomenė, padedant Visuomenės sveikatos biurui,  klasės valandėlės metu dalyvavo masiniame 

sporto renginyje „Patyčioms ne, o sportui TAIP“, kuris vyko gimnazijos stadione. Mokinių taryba 

organizavo baigiamąjį akcijos renginį „Auga sparnai gerumo“, kurio metu skambia daina ir gražiu 

žodžiu skatino būti geresniais. 

Gimnazijoje taip pat yra skatinamas mokinių sveikatingumas. I–II klasių mokiniams 

buvo organizuota paskaita „Įtampos, jų valdymai. Dvasinės sveikatos įtaka fizinei sveikatai“. 

Projektas “Sveikas ir blaivus jaunimas – šviesi Lietuvos ateitis“. Buvo atliktas mokinių anketavimas 

„Požiūris į olimpines vertybes ir olimpinį judėjimą“. Taip pat mokiniai, padedami dailės mokytojos 

Dalios Adukevičienės bei informacinių technologijų mokytojos Loretos Mazėtytės, kūrė logotipą 

„Sportuojame visi visur ir visada“. Kūno kultūros mokytojai bei IT mokytojai I klasių mokiniams 

bei jų tėvams suorganizavo integruotą konkursą „Olimpizmo idėjų vedami“, skirtą Sočio XXII 

žiemos olimpinėms žaidynėms paminėti. 

Etikos mokytoja Meilė Platūkienė mokinius respublikiniam konkursui „Dovanokime 

viltį gyventi“, kurį organizuoja Lietuvos asociacija „Gyvastis“ bei organizavo organų donorystės 

dienos paminėjimą. 

I–IV klasių mokiniai, suburti gimnazijos kūno kultūros mokytojos Danutės 

Bučinskienės, dalyvavo Alytaus bėgime kovai su vėžiu palaikyti. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  Ona Kiškyte su automobilizmo mokytoju 
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Raimondu Gelžiniu kvietė visus gimnazijos mokinius dalyvauti akcijoje „Diena be automobilio“ bei 

rinko judriausią gimnazijos klasę. Dalyvavimas BEACTIVE PROJEKTE“ Europos sporto savaitė“. 

Akcijos „Būk matomas kelyje“ su I klasių mokiniais bendravo Policijos pareigūnai, kurie 

apdovanojo mokinius atšvaitais. 

Gimnazijos socialinė pedagogė Gintarė Savukynaitė vedė užsiėmimus (pagal VEIK 

programą) probleminio elgesio mokiniams. Jaunesnių klasių mokiniams socialinė pedagogė pravedė 

prevencinės klasės valandėles apie elektroninių cigarečių žalą, užsiėmimus draugystės, patyčių 

tema. 

Siekiant sužinoti kaip nauji mokiniai jaučiasi mokykloje gimnazijos psichologė Aistė 

Glinskienė organizavo adaptacijos tyrimą, skirtą naujiems I bei III klasių mokiniams. Šio tyrimo 

duomenys buvo pristatyti gimnazijos mokytojams direkcinės tarybos išplėstinio posėdžio metu. 

Gimnazija paminėjo Europos sveikos mitybos dieną: mokiniai savo išvirta koše 

vaišino gimnazijos bendruomenę. 

Gimnazijos etikos mokytoja Meilė Platūkienė organizavo Tarptautinės antikorupcinės 

dienos paminėjimą, kurio metu buvo rengiami debatai, paskaitą apie korupciją skaitė LR 

Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistai. 

Gimnazijos mokinių taryba vykdė renginį „Draugystės savaitė“, kurio metu buvo 

organizuojamos paskaitos draugystės tema, žaidimai, skatinantys draugiškumą, renkama 

draugiškiausia klasė. 

Etikos mokytoja Meilė Platūkienė ir mokinių taryba gimnazijoje organizavo renginius, 

skirtus Tolerancijos dienai paminėti: debatai tolerancijos tema, tolerantiškiausio mokytojo ir klasės 

rinkimai, tolerancijos tema sukurtas plakatas.  

 

 Mokyklos vaiko gerovės komisijos  veikla (įvyko posėdžių, svarstyta mokinių, skirtos 

vaiko minimalios priežiūros priemonės ir t. t.). 

     Įvyko 10 posėdžių, svarstyta 16 mokinių. Mokiniams buvo taikomos socialinio 

pedagogo,  PPT psichologų konsultacijos. Bendradarbiaujama su miesto Vaiko teisių tarnyba, 

Policijos komisariatu, Socialinės paramos skyriumi, miesto Sveikatos priežiūros specialistais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Vaikų, augančių socialinės rizikos  šeimose, skaičius – 0. 

 

 

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA  

 

              Lėšos, skirtos mokyklai 2015 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką EUR. 

 
 Mokymo 

priemonė

ms 

Vadovėlia

ms 

Kvalifikacij

os kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavim

ui 

IKT 

diegimui 

Iš viso 

Skirta lėšų 

pagal MK 

metodiką 

9092,05 9721,42 3578,64 2000,39 872,00 6351,61 31616,11 

Išleista lėšų 9092,05 9721,42 3578,64 2000,39 872,00 6351,61 31616,11 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 233 630,00 EUR.  

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokyklai vieno mokinio išlaikymui 1 399,42 EUR 

Iš viso skirta lėšų mokyklai 1 293 209,35 EUR. 
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Gautas 2015 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama iš kitų šaltinių EUR 

 

Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška  EUR  

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota  

1.  Europos Sąjungos paramos lėšos  16023,20 „ERASMUS+“ 

2.  Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos 342 Ugdymo aplinkos 

gerinimui 

 

3.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

  

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

  

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

1999,05 Ugdymo aplinkos 

gerinimui 

 

6. Švietimo ir mokslo ministerijos, 

Kultūros ministerijos ir kitų ministerijų  

finansuotos programos ir projektai 

(nurodyti programą ir vykdyto projekto 

pavadinimą) iš viso: 

12600  

6.1.  Lietuvos kultūros taryba 2600 Projektai, skatinantys 

Lietuvos gyventojų 

pilietiškumą 04-0005-

01-02-16 

6.2 Kūno kultūros ir sporto departamentas 10000 Spotro informacijos 

centro-muziejaus 

įkūrimui 

7. Kiti finansavimo šaltiniai iš viso  5887  

7.1. Rėmimo lėšos 290 Tikslinės lėšos 

geriausio pedagogo ir 

mokinio premijavimui 

7.2. Prancūzijos ambasada Lietuvoje 232 Gimnazijos EMILE kl. 

mokinių DELF B2 

egzamino registravimo 

mokestis 

7.3. Kiti rėmėjai  5365 Ugdymo aplinkos 

gerinimui, chemikų 

mokyklai 

 

8. Įstaigos nuosavos lėšos  4864,68 Ugdymo aplinkos 

gerinimui 

8.1.    

                                Iš viso  41 715,93  

 

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė   

 

Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius (mokinių skaičius padalintas iš naudojamų 

kompiuterių skaičius) – 6,35. 
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             Kompiuteriai: 

kompiuterių, esančių informacinių technologijų kabinetuose, skaičius –  32; 

kompiuterių, esančių mokomųjų   dalykų kabinetuose, skaičius –  73; 

kompiuterių, esančių mokyklų skaityklose ir bibliotekose, skaičius – 12;  

kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 9; 

kompiuterių, esančių kitose patalpose, skirtų mokytojams ir specialistams, skaičius – 23;  

viso 149 kompiuteriai, iš jų nešiojamų kompiuterių skaičius – 64. 

Visi kompiuteriai prijungti prie interneto tinklo. 

2015 m. iš sutaupytų mokinio krepšelio lėšų įsigyta kompiuterinė technika: 

monitoriai – 3 vnt.; 

projektoriai – 2 vnt.; 

daugiafunkciniai spausdintuvai – 3 vnt. 

 

V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS  

 

Socialinė parama mokiniams 

 

Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą  2015-01-01 ir 2015-12-31 skaičius ir jų pokytis.  

2015-01-01 nemokamą maitinimą gavo 101 mokinys, 2015-12-31 – 76 mokinys, tai 25 mokiniais 

mažiau. 

Mokinių, gavusių nemokamus pusryčius 2015-01-01 ir 2015-12-31 skaičius. 

Pusryčiai mokiniams neskiriami. 

Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis per 2015 m., skaičius.  

Mokinio reikmėmis aprūpinti 94 mokiniai. 

  

Pavėžėjimas 

 

Mokinių, važinėjančių į mokyklą iš kitų savivaldybių, skaičius – 87 mokiniai. 

Mokinių, pavežamų maršrutiniais  autobusais, skaičius – 70 mokinių.  

Vieno mokinio,  pavežamo  maršrutiniu autobusu,  kaina EUR (pavėžėjimui skirtos lėšos  dalijamos 

iš pavežamų mokinių skaičiaus) – 23,65 EUR. 

 

 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI,  DALYVAVIMAS 

PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 

Mokyklos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija.  

Direktorius Virginijus Skroblas, aukštasis, II vadybinė kategorija; 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Beau, aukštasis, II vadybinė kategorija; 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė, aukštasis, II vadybinė kategorija; 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas, aukštasis, II vadybinė kategorija. 

 

Įstaigos strateginio plano ir 2015 m.  suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai ir prioritetai, jų 

įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika (tikslų ir uždavinių įgyvendinimo aprašymas, jų 

numatyti vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai) 

 

Gimnazijos tikslai skatina kokybinius ugdymo proceso pokyčius, dera su valstybės ir 

regiono švietimo politika, laukiamiems rezultatams numatytas bendras lėšų poreikis ir finansavimo 

šaltiniai. Gimnazijos bendruomenė strateginį planą parengia remdamasi aplinkos veiksmų ir įstaigos 

stipriųjų bei tobulintinų veiklos sričių analize, numatytas kryptis detalizuodama metinėse veiklos 
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programose, įgyvendinimo rezultatai analizuojami Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, 

Metodinės tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose. Mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas 

metodinėse grupėse padeda įgyvendinti numatytas priemones. Atsižvelgiant į įgyvendinimo 

rezultatus bei įsivertinimo išvadas, formuluojami kitų metų gimnazijos veiklos programos tikslai, 

rengiamos programos koreguojamos, telkiant įstaigos bendruomenę tolesnei raidai. 

Prioritetas 1. Švietimo kokybės gerinimas. 

Tikslas. Efektyvinti ugdymo(si) procesą tobulinant mokytojų profesines 

kompetencijas, išlaisvinant kūrybingumą. 

Uždaviniai: 

1.1. Mokytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas. 

1.2.Ugdymo bazės modernizavimas, sąlygų kiekvieno individualiems gebėjimams 

atskleisti sudarymas.  

1.3. Pagalbos mokiniui tobulinimas. Ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

1.4.  Mokytojų atsakomybės ir motyvacijos didinimas. 

Vertinimo kriterijai ir rezultatai: 

 1.1. Mokytojai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, užsienyje, mokosi nuotoliniu būdu ir dalijasi 

gerąja patirtimi su kolegomis. 

 Per metus mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose vidutiniškai po 

7,5 d. 

Mokytojai mokėsi įvairiuose seminaruose, nuotoliniuose kursuose, patys vedė mokymus kolegoms, 

dalijosi seminaruose įgyta patirtimi, stebėjo vieni kitų pamokas. Nuolatinė patirties sklaida 

metodinėse grupėse ir mokytojų bendruomenėje. 

Užsienio kalbų, lietuvių kalbos bei matematikos mokytojai dalyvavo Nacionalinio 

egzaminų centro projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų 

sistemos tobulinimas“. Po mokymų organizuojami praktikumai kolegoms. Užtikrinta nuolatinė 

besikeičiančios informacijos sklaida bei dermė tarp kintančio ugdymo turinio ir vertinimo sistemose 

diegiamų pokyčių. Pagerėjo mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai.   

Mokytojai naudoja IQES online Lietuva instrumentus ruošdamiesi pamokoms, 

stebėdami kolegų pamokas, grįžtamajam ryšiui. 

 Organizavome seminarus-išvykas Dauguose „Daugų krašto kultūros paveldo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“ (seminarą vedė istorijos mokytoja metodininkė Asta 

Truncienė ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Kamandulienė, dalyvavo 27 mokytojai) 

bei Metelių regioniniame parke „Etninės kultūros, istorijos ir gamtos paveldas ugdymo procese“ 

(seminarą vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Butrimanskienė ir IT mokytoja 

metodininkė Loreta Mazėtytė, dalyvavo 27 mokytojai). 

 Siekdami labiau įtraukti mokinių tėvus į gimnazijos veiklas, klasių auklėtojams 

organizavome seminarą „Tėvų susirinkimų organizavimo ABC“. Seminarą vedė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, projektų vadovė 

Jurgita Kamandulienė. Dalyvavo 25 mokytojai. 

 Metodinę patirtį apibendrinome surengdami regioninę metodinę konferenciją „Etninių 

vertybių ugdymas mokykloje“, skirtą Etnografinių regionų metams, kurioje 8 mūsų gimnazijos 

mokytojai skaitė pranešimus, dalyvavo 55. 

 Mokymo programoje „Susikalbėjimas su savimi ir kitais“ dalyvavo 29 mokytojai. 

 Seminare „IT inovacijų taikymas pamokose ir kasdieniame gyvenime“ (lektoriai IT 

specialistas Ramūnas Buzas ir IT mokytoja metodininkė Danutė Marcinkevičienė) dalyvavo 45 

įvairių  dalykų mokytojai. 

 Pamokose taikomi aktyvūs ugdymo metodai. Mokytojai mokiniams siūlo prasmingą ir 

tinkamo lygio veiklą, motyvuojančių mokymo (-si) metodų bei strategijų taikymą, tinkamai derina 

individualų ir grupinį mokymąsi. 

1.2. Šiuolaikiška patogi mokymosi aplinka. 
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Visos mokytojų darbo vietos aprūpintos IKT, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir 

organizacine technika. Visi mokytojai taiko aktyvius mokymo metodus, plačiai ir dažnai naudoja 

IKT ir kitas priemones. Sudarytos sąlygos gimnazijos bendruomenės nariams patogiai naudoti 

informaciją, skirtą mokymui(si), informavimui bei administravimui. Veikia 12 kompiuterizuotų 

darbo vietų kabinetas mokytojams, mokytojai ir mokiniai gali naudotis 13 daugiafunkcinių aparatų, 

kiekviename aukšte veikia informaciniai elektroniniai stendai-TV ekranai, radijo ir automatinio 

skambučio sistema, naudojamas elektroninis dienynas. Gimnazija didžiuojasi kompiuterizuotu 

muziejumi ir kompiuterizuotu automobilizmo kabinetu, veikia gimnazijos facebook paskyra. 

Gamtos mokslų kabinetai aprūpinti papildomais kompiuteriais, o informatikos mokymuisi įrengtos 

32 kompiuterizuotos darbo vietos. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokytis kompiuterinės muzikos ir 

kompiuterinės dailės. Gimnazijoje yra moderni biblioteka ir skaitykla. Joje įkurta 13 

kompiuterizuotų darbo vietų, veikia belaidis internetas TEO Wi-Fi. 

Penktadieniais ir prieš šventes per pertraukas skamba muzika visose gimnazijos 

erdvėse; mokiniai gali parinkti skambučio melodiją. Atnaujinant erdves aplink mokyklą, įrengta 

sveikatingumo aikštelė vidiniame kieme mokinių poilsiui, šokiams, bendroms mankštoms ir 

judriosioms pertraukoms; vykdant projektą „Tarpvalstybinis sveikos gyvensenos propagavimas 

Lietuvos ir Baltarusijos mokymo įstaigose” Nr. LLB-2-141 įrengtas šiuolaikiškas mokyklos 

stadionas, skirtas ne tik mokyklos, bet ir viso miesto bendruomenės poreikiams. 2015 m. spalio 14 

d. atidarytas sporto informacijos centras-muziejus, skirtas olimpizmo idėjų puoselėjimui. 

Kokybiškai parengiami ir įgyvendinami pažintiniai edukaciniai projektai. 

Parengta ir įgyvendinta 12 pažintinių edukacinių projektų, kurių tikslai ir veiklos 

siejamos su dalykų bendrosiomis programomis: integruotas biologijos-chemijos projektas 

„biotechnologijos keičia gyvenimą. Neatlygintina donorystė – kilni misija“, integruotas geografijos-

chemijos projektas „Klimato kaita, stebimi pokyčiai gamtoje ir mes“, integruotas chemijos-

technologijų projektas „Pramonės ciklai. Lietuvos trąšų pramonė. Ekologinės problemos  ir jų 

sprendimas. 

Žmogus – gamtos dalis“, projektas „Dviejų generolų pavyzdžiu ugdome jaunąją 

kartą“, integruotas dailės ir matematikos projektas ,,Geometrinis kaleidoskopas“, integruotas 

chemijos-biologijos-fizikos projektas „Tyrėjų naktis – viskas prasideda čia“, istorijos-tikybos- 

dailės tęstinis projektas „Pažinkime savo kraštą“: „Pažaislis – baroko perlas“, integruotas istorijos – 

etikos projektas „Išlikę istorijoje“, anglų ir rusų kalbos integruotas projektas ,,Žvilgsnis į Kauną 

gido akimis“, istorijos-etikos integruotas projektas „Istoriją kuriame kartu“, „Anykščių kraštas“, 

integruotas ugdymo karjerai, chemijos, technologijų projektas „KTU – mokslo ir technologijų 

pasaulis, universiteto teikiamos galimybės“. 

 1.3. Sudaromos sąlygos mokiniams mokytis pagal galimybes ir poreikius – ugdymo 

turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas. 

Gimnazija supranta ugdymo turinio diferencijavimo svarbą, domisi mokinių poreikiais 

ir pagal galimybes siekia juos tenkinti: suformuota jau trečia gabiųjų mokinių klasė, mokiniai 

skatinami pagal individualius poreikius rinktis dalykų kursus, pasirenkamuosius dalykus, dalykų 

modulius, neformaliojo švietimo veiklas, konsultacijas. Skirtingi mokinių ugdymosi poreikiai 

intensyviau tenkinami konsultuojant.  

Specialiųjų ugdymo poreikių mokiniams pritaikomos ir individualizuojamos 

Bendrosios ugdymo programos. Programas rengia dalykų mokytojai, konsultuojami Vaiko gerovės 

komisijos narių ir Pedagoginės psichologinės tarnybos. Specialioji pedagogė mokytojams teikia 

tinkamą metodinę pagalbą dėl programų sudarymo, ugdymo turinio planavimo, veiklos 

organizavimo, bendradarbiauja su tėvais, kartu su profesijos patarėja konsultuoja profesijos 

pasirinkimo klausimais. Mokslo metų pabaigoje mokytojai užpildo paruoštas formas apie 

specialiųjų ugdymo poreikių mokinių pasiekimus.  

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje sukomplektuota gabiųjų mokinių klasė (I a), 

sėkmingai tęsia mokslą II a ir III a gabių mokinių klasės. 

Mokiniai turi galimybę ir renkasi mokytis du dalykus prancūzų kalba (istoriją ir 

informacines technologijas). Ugdomas asmenybės savitumas ir gerėja žinių kokybė. 
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Mokiniams sudaroma galimybė rinktis ekonomikos, teatro (iki 2015 m. rugsėjo 1 d.), 

meninės fotografijos, kompiuterinės muzikos, statybų ir medžio apdirbimo bei mitybos ir turizmo 

modulius. Gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, 

reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui. Didinamas mokymosi prieinamumas įvairių polinkių, 

poreikių ir gebėjimų mokiniams. Geresni mokymosi rezultatai, pagalba renkantis būsimą profesiją 

ar mokymosi kryptį.  

Konsultacijos gabiems mokiniams. 

 Gabiems mokiniams didelis dėmesys skiriamas ne tik pamokų metu. Mokytojams 

darbui su gabiais mokiniais yra skiriamos konsultacinės valandos, kurių metu mokiniai ruošiami 

olimpiadoms, konkursams ir pan. Mokiniai laimi prizines vietas miesto, apskrities ir šalies 

olimpiadose, konkursuose. Mokiniai ir mokytojai sėkmingai atstovauja gimnazijai. (Žr. šios 

ataskaitos dalį „Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.)“). 

Organizuojamos konsultacijos mokymosi sunkumų ar žinių spragų turintiems 

mokiniams. Įgyvendinama mentorystės idėja – mokiniai padeda mokytis silpniau besimokantiems. 

 Mokiniai patiria sėkmę, gerėja jų mokymosi motyvacija ir rezultatai, mažėja 

nepažangių mokinių skaičius. 

 Mokiniai atlieka tiriamuosius darbus ir pristato mokinių mokslinėse konferencijose. 

Mokinių grupė: Ugnė Kerševičiūtė, ir Karolis Raštikis, III a klasės mokiniai, bei 

Justina Paušaitė, III d klasės mokinė, atliko tiriamąjį darbą „Chlorofilo išskyrimas ir savybių bei 

kiekio įvairiuose augaluose tyrimas“ ir tapo kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų 

eksperimentas“ laureatėmis (už darbą apdovanotos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos pagyrimo raštais (mokytoja Janė Liutkienė). 

Domas Turčinas, II a klasės mokinys tęsė savo tiriamąjį darbą „Trijų Lietuvos ežerų 

kai kurių rodiklių palyginimas” ir tapo kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ 

laureatu (mokytoja Janė Liutkienė). 

I a (gabių) klasės mokiniai renkasi vieno iš ugdomųjų dalykų tiriamojo kūrybinio 

darbo sritį ir darbo temą. Pagal nustatytą grafiką gegužės mėnesį mokiniai viešai gina savo tiriamąjį 

kūrybinį darbą komisijoje, dalyvaujant mokinių tėvams, mokytojams, klasės draugams.  

Visi I a (gabių) klasės mokiniai sėkmingai parengė ir pristatė tiriamuosius ir/ar 

kūrybinius darbus ir gavo puikius įvertinimus. 

1.4. Stiprėja mokytojų ir mokinių motyvacija, tapatumo su gimnazija jausmas, gerėja 

tarpusavio santykiai. 

Mokytojai ir mokiniai skatinami padėkos raštais ir premijomis už aukštus veiklos ir 

mokymosi rezultatus.  

Renkamas Metų mokytojas, kuriam Rugsėjo 1-ąją įteikiama padėka ir apdovanojamas 

Dalios Rusakovaitės-Giedrimienės premija (145 EUR). Mokytojo dienos proga mokytojai, pasiekę 

aukštų rezultatų, apdovanojami padėkos raštais: gimnazijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo, 

mero. Muzikos mokytojai Irenai Muzikevičienei įteikta Alytaus miesto savivaldybės Tarptautinės 

mokytojo dienos premija. Taip pat direktorius teikia asmeninį apdovanojimą vienam ypač 

nusipelniusiam mokytojui.    

Mokiniai, kurie labai gerai mokosi, yra olimpiadų, konkursų ar varžybų nugalėtojai ar 

prizininkai, kitais gerais darbais garsina gimnazijos vardą, apdovanojami direktoriaus pagyrimo 

raštais bei asmeninėmis dovanėlėmis pirmūnų pagerbimo šventėje, į kurią pakviečiami ir mokinių 

tėveliai (jiems įteikiami padėkos raštai). Renkamas Metų mokinys, kuriam Rugsėjo 1-ąją įteikiama 

padėka ir apdovanojamas Dalios Rusakovaitės-Giedrimienės premija (145 EUR). 

Iš tėvų apklausos: 99 % apklausoje dalyvavusių tėvų patenkinti, kad vaikas mokosi 

būtent šioje mokykloje; 99 % apklausoje dalyvavusių tėvų mano, kad mūsų mokykla yra gera; 93 % 

apklausoje dalyvavusių tėvų nuomone iš jų vaikų nesišaipoma; 98 % apklausoje dalyvavusių tėvų 

mano, jog jų vaikų santykiai su bendraklasiais yra geri. 

Iš mokinių apklausos: 95 % apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, kad mūsų 

mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi 

mieste, šalyje;  91 % respondentų teigia esą patenkinti, kad mokosi būtent šioje mokykloje; 79 % 
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apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, jog jaučiasi savi mokyklos bendruomenėje; 76 % apklausoje 

dalyvavusių mokinių teigimu mūsų mokykloje mokinių nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra 

aptariami ir įgyvendinami; 83 % apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, jog mokykloje, pamokose 

yra skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems.  

  2. Sveikatingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas. 

Tikslas: sudaryti sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas, stiprinti gimnazijos 

bendruomeniškumą bei tautiškumą, plėtoti savivaldą ugdant atsakomybę. 

Uždaviniai: 

2.1. Sėkmingas bendruomenės narių dvasinės, fizinės ir psichinės sveikatos ugdymas.  

2.2. Savivaldos institucijų veiklos tobulinimas, įtraukiant tėvus į gimnazijos perspektyvos 

kūrimą.  

2.3. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, pasididžiavimo savo gimnazija ir gimtuoju miestu 

ugdymas. 

Vertinimo kriterijai ir rezultatai: 

2.1.1. Visi bendruomenės nariai kontroliuoja savo jausmus bei geba juos reikšti socialiai 

priimtinu būdu. 

Beveik visi bendruomenės nariai draugiškai nusiteikę, supranta, koks elgesys mokykloje 

toleruojamas, palaiko labai gerus tarpusavio santykius. Gimnazijos bendruomenei yra žinoma, koks 

elgesys yra toleruojamas, kokie galimi padariniai nesilaikant nustatytų elgesio normų. Beveik visų 

gimnazijos bendruomenės narių veikla grindžiama pozityvumu, nuoseklumu. Mokinių ir mokytojų 

bei mokinių tarpusavio santykiai paremti pagarba, supratimu.  

Iš mokinių apklausos: 90 % apklausoje dalyvavusių mokinių saugiai jaučiasi visose 

mokyklos erdvėse; 85 % apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, jog per pastaruosius du mėnesius 

iš jų niekas nesišaipė ir nesityčiojo; 80% mokinių atsakė, jog jiems prasižengus su jais elgiamasi 

sąžiningai ir teisingai; 73 % apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, jog mokyklos mokytojai 

visuomet padės mokiniui, kuris turi asmeninių problemų, rūpesčių (namie, su bendraamžiais ir 

pan.); 97 % apklausoje dalyvavusių tėvų nuomone mokyklos personalas yra geranoriškas 

bendraudamas su tėvais. 

2.1.2. Bendruomenės nariai nesibaimina problemų, siūlo konstruktyvius sprendimų 

būdus. 

Gimnazijoje pastebimas įstaigos tobulėjimą skatinantis lyderiavimas. Vadovai kuria 

sąlygas lyderystei, dauguma darbuotojų nebijo atsakomybės, aktyviai dalyvauja profesinėje 

veikloje. Lyderių kompetencijomis remiamasi tobulinant gimnazijos veiklą. Ryškiausiai mokytojų 

lyderystė reiškiasi per Metodinės tarybos, neformaliojo švietimo, projektines veiklas.  

2.1.3. Visose klasėse mikroklimatas palankus mokymuisi. Mokiniai saugiai jaučiasi 

visose mokyklos erdvėse. 

Gimnazijos klasių mikroklimatas yra puikus. Skiriame itin didelį dėmesį mokinių 

lankomumo prevencijai bei mikroklimatui pamokose. Mokiniai drąsiai klausia, diskutuoja, jaučiasi 

saugūs, atvirai išsako savo požiūrį. Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas bendruomenės narių 

saugumui: prie pagrindinio įėjimo yra budėtojos, pertraukų metu atsakingai budi mokiniai bei 

mokytojai, nuo 21 val. gimnaziją saugo Saugos tarnyba. 

Iš mokinių apklausos: 92 % apklausoje dalyvavusių mokinių mano, kad daugelis mūsų mokyklos 

mokinių tarpusavyje sutaria gerai, o 88 % teigia gerai sutariantys su visais bendraklasiais; 78 % 

apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, jog mokytojai su mokiniais elgiasi draugiškai ir pagarbiai. 

Iš tėvų apklausos: 96 % apklausoje dalyvavusių tėvų nuomone jų vaikai saugiai jaučiasi visose 

mokyklos erdvėse. 

2.1.4. Vyrauja solidarumas ir tolerancija, tarpusavio pagalba.  

Bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pagarba, geranoriškumu įvairiais 

lygmenimis (administracijos, veiklos grupių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, 

aptarnaujančio personalo, mokinių). Vyraujantis mikroklimatas kuria pagarba ir pasitikėjimu grįstą 

mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Remiantis mokinių apklausa, atlikta 2015 m. lapkričio 

mėn., 79 % mokinių teigia, kad mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 
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mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis, kad mokytojai visuomet padės mokiniui, kuris turi 

asmeninių problemų, rūpesčių (namie, su bendraamžiais ir pan.); 74 %  mokinių teigia, jog 

mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mokiniųgali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko; 80 % 

respondentų teigia, jog jiems prasižengus mokykloje, su juo elgiamasi sąžiningai ir teisingai; 83 % 

apklaustųjų teigia, jog mokykloje, pamokose yra skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 

Mokiniai su mokytojais taip pat elgiasi draugiškai ir pagarbiai (78 % apklausoje dalyvavusių 

mokinių nuomonė). 75 % atsakiusių mokinių mokykloje dažnai jaučiasi laimingi. 

2.1.5. Visi kabinetai atitinka higienos reikalavimus. 

Mokykla yra tvarkinga ir jauki: tvarkingos bendrojo naudojimo patalpos, puikiai įrengta 

biotechnologijų klasė, mokyklos muziejus, sporto informacinis centras-muziejus, kuriuose vedamos 

pamokos, rengiami susitikimai su garbiais gimnazijos svečiais. Aplinkos puošimui naudojami 

esamų ir buvusių mokinių tapybos, fotografijos darbai. 

2.1.6. Mažėja dėl ligos praleistų pamokų skaičius. 

Deja, dėl ligos praleistų pamokų skaičius padidėjo – vidutiniškai 39 pamokos vienam 

mokiniui per mokslo metus (2014 m. buvo 36). 

2.2.1. Reikšminga Gimnazijos tarybos ir  Mokinių tarybos įtaka priimant svarbius 

sprendimus gimnazijos politikai formuoti. 

Žr. šios ataskaitos dalį „Mokyklos savivaldos institucijos, jų veikla“. 

2.2.2. Bendruomenės nariai laisvai ir atsakingai renkasi veiklos būdus ir formas. 

Mokytojai laisvanoriškai renkasi darbo grupes ir komandas, kuriose nori dirbti. Tokiu principu 

sudaryta strateginio planavimo grupė, Vaiko gerovės komisija, veiklos įsivertinimo grupė, naujokų 

krikštynų darbo grupė.  

Dauguma bendruomenės narių palaiko pažangos siekius ir prisideda prie jų 

įgyvendinimo. 

Mokytojai – daugumos puikių renginių ir idėjų autoriai. Gimnazijoje sukurta gera vidaus 

gyvenimo kultūra, tenkinanti bendruomenės poreikius, skatinanti mokyklos pažangą. Mokyklos 

vertybės – bendravimas ir bendradarbiavimas, tarpusavio pagarba ir pagalba, lygios galimybės ir 

prieinamumas – vyrauja kasdieniame gyvenime. Informatyvi, šiuolaikiška internetinė svetainė 

sistemingai teikia operatyvią informaciją apie gimnazijos veiklą. Glaudesni ryšiai su vietos 

bendruomene. 

2.2.3. Valdymo ir savivaldos dermė. 

Gimnazijos bendruomenė dalyvauja kuriant viziją, misiją ir tikslus – direktoriaus 

įsakymu sudaryta ir veikia gana stabili strateginio plano rengimo grupė, su strategija per Mokytojų 

tarybos posėdžius supažindinami mokytojai, per tėvų susirinkimus – tėvai, strategija aptariama 

Gimnazijos taryboje. Metų pabaigoje kuriamas gimnazijos metų veiklos planas, jam pritaria 

Gimnazijos taryba. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis yra tinkamas. Gimnazijos bendruomenė 

metų planą parengia remdamasi aplinkos veiksmų ir įstaigos stipriųjų bei tobulintinų veiklos sričių 

analize, įgyvendinimo rezultatai analizuojami Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, Metodinės 

tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose. Mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas metodinėse 

grupėse padeda įgyvendinti numatytas priemones.  

2.2.4. Bendruomenės nariai –valstybinių švenčių, minėjimų, pilietinių akcijų iniciatoriai 

ir aktyvūs dalyviai.  

Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja Holokausto, Sausio 13-osios atminimo akcijose, 

renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti; inicijuoja organų donorystės paminėjimo 

dieną, neatlygintinos donorystės švietėjišką veiklą su Nacionalinės donorų asociacijos prezidentu 

Dariumi Tumšiu; inicijuoja ir originaliai bei  kūrybingai organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11-

osios, Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo ir žūties metinių minėjimus. Aktyviai dalyvauja Maltos 

ordino rengiamose labdaros akcijose, paramos projekte – gerumo akcijoje „Po angelo sparnu“, 

aplankydami vaikų globos ir senelių namus. Jau keleri metai vykdomi pilietiškumo projektai 

„Tautos dvasios beieškant“ ir „Pažinkime savo kraštą“. Dauguma gimnazijos mokinių aktyviai 

dalyvauja visuomeninėje veikloje, pilietinėse akcijose, socialinėje gailestingumo veikloje (Maltos 

ordino veikloje, gerumo akcijose vaikų globos ir senelių namuose, ). Gimnazistai – aktyvūs 
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judriosios savaitės, Draugystės savaitės, Tolerancijos dienos, antikorupcijos, sveikos mitybos 

savaitės renginių dalyviai. 

2.2.5. Bendruomenės narių dalyvavimas pažintinėse-edukacinėse kelionėse savo šalyje ir 

užsienyje. 

Vykdydami parengtus integruotus projektus, mokytojai organizuoja pažintines-

edukacines keliones, kuriose per metus dalyvauja apie 500 mokinių. Skatindami gerai 

besimokančius ir gimnazijos vardą garsinančius mokinius, organizuojame nemokamas pažintines 

ekskursijas šalyje (apie 50 mokinių). 

2.2.6. Dauguma mokinių renkasi studijas Lietuvoje.  

Žr. šios ataskaitos dalį  „Tolesnė 2015 m. abiturientų veikla“  

 

Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas  ir įsivertinimas, rezultatai, veiklos tobulinimo 

veiksmų planas ir pasiekti rezultatai        

 

Gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas  vyko 2013 m. lapkričio 25–29 d. 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai  

1. Etosas (1.1.– 4 lygis).  

2. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis).  

3. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 4 lygis).  

4. Pasirenkamosios programos (2.1.4. – 3 lygis).  

5. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3. – 3 lygis).  

6. Mokymosi motyvacija (2.4.1. – 3 lygis).  

7. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).  

8. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 3 lygis).  

9. Lyderystė mokykloje (5.3.2. – 3 lygis).  

10. Turto vadyba (5.5.2. – 4 lygis).  

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai  

1. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 2 lygis).  

2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).  

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas pamokoje (2.5.2. – 2 lygis).  

4. Atskirų mokinių pažanga ir išmokimo stebėjimas (3.1.1.; 2.3.4. – 2 lygis).  

5. Tėvų pagalba mokantis (4.5.1. – 2 lygis).  

 

Veiklos tobulinimo veiksmų planas sudarytas 2015 m. sausio mėn., pritarta  

Metodinės tarybos posėdyje 2015 m. vasario 11 d., protokolo Nr. NS-7 ir 

Mokytojų tarybos posėdyje 2015 m. vasario 18 d., protokolo Nr. NS-8. 

1 tikslas: Pasiekti optimalią neformaliojo švietimo pasiūlos ir paklauso atitiktį. 

Uždaviniai:  

1. Pasiūlyti mokiniams įdomias neformaliojo švietimo programas. 

              2. Siūlyti mokiniams neformaliojo švietimo programas, papildančias formalųjį švietimą. 

3.Teikti mokiniams kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas. 

4. Panaudoti 80%  skiriamų neformaliojo švietimo valandų I–II klasėse.  

5. Panaudoti 60%  skiriamų neformaliojo švietimo valandų III–IV klasėse.  

Rezultatai:  

Atlikome neformaliojo švietimo poreikių tyrimą, pakvietėme teatro ir šaulių būrelių vadovus (jų 

būrelių veikloje dalyvauja apie 50 mokinių); III klasių mokiniams pasiūlytas ir sėkmingai veikia 

lotynų kalbos ir Antikos kultūros būrelis. I–II klasėse panaudota 81,5% skiriamų neformaliojo 

švietimo valandų, III–IV klasėse – 61,9% . Padidėjo neformaliojo švietimo pasirinkimo galimybės, 

geriau tenkinami mokinių ugdymosi poreikiai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje veikia Alytaus 

miesto Jaunųjų chemikų mokykla, kurią lanko apie 50 miesto mokyklų mokinių, su jais dirba 

keturios patyrusios pedagogės. 
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2 tikslas: Palaikyti mokinių motyvaciją ir aktyvumą. 

Uždaviniai:  

 1. Skirti dėmesį mokinių mokymosi poreikiams ir stiliams. 

 2. Taikyti įvairias ugdymo strategijas, metodus, būdus, atitinkančius ugdymo tikslus, 

mokinių amžių, patirtį bei galimybes. 

 3. Derinti individualų, grupinį ir visos klasės mokymą(si). 

Rezultatai:  

Seminare „Susikalbėjimas su savimi ir kitais“ 29 mokytojai mokėsi pažinti savo ir mokinių 

asmenines savybes ir jų poveikį, mokymosi stilius ir jų poveikį, bandė taikyti kertinių savybių 

modelį. Mokytojai nuolat dalijasi gerąja patirtimi. Taikoma praktika kolega-kolegai. 

 

3 tikslas: Tenkinti mokinių ugdymosi poreikius pagal jų gebėjimus. 

Uždaviniai:  

 1. Tirti mokinių ugdymosi poreikius ir galimybes. 

                      2. Tirti mokinių mokymosi stilius. 

3. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 

Rezultatai:  

Mokslo metų pradžioje atliktas mokinių mokymosi stilių tyrimas, mokytojams pateiktos 

rekomendacijos darbui su skirtingų mokymosi stilių mokiniais. 

Mokiniai geriau supranta savo mokymosi stilių; mokytojai susipažino su mokinių mokymosi 

stiliais, efektyviau parenka ugdymo strategijas, metodus, būdus. 

Įvyko mokytojų susitikimai su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais dėl ugdymo 

organizavimo gabių mokinių klasėje; mokytojai įgyja vis daugiau psichologinių žinių ir 

kompetencijų ugdant gabius mokinius. Mokytojai dalyvavo seminare „Konfliktinių situacijų 

sprendimas gimnazijoje“ ir mokėsi spręsti konkrečias konfliktines situacijas. Pradėjo veikti 

mentorių klubas, kuriam priklauso 13 mokinių, konsultuojančių kitus mokinius iš 5 mokomųjų 

dalykų. Gerėja mokinių mokymosi motyvacija, pasitikėjimas savo jėgomis, tarpusavio santykiai. 

4 tikslas: Objektyviai vertinti mokinių daromą pažangą; stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją 

tobulinant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

Uždaviniai:  

1. Taikyti tinkamus mokinių pasiekimų pamokoje vertinimo būdus. 

                     2. Teikti mokiniams kokybišką grįžtamąjį ryšį. 

                     3. Padėti mokiniams suvokti mokymosi sunkumus ir problemas. 

                     4. Remtis vertinimo informacija planuojant visos klasės bei atskirų mokinių 

mokymąsi, pažangą. 

Rezultatai:  

Priimti susitarimai dėl vertinimo planavimo, pasiekimų informacijos rinkimo ir fiksavimo – 

mokytojai  naudoja vertinimo metu sukauptą informaciją ugdymui planuoti bei koreguoti; 

mokytojams pristatytos IQES online grįžtamojo ryšio priemonės ir mokytojai jas naudoja 

pamokose; reflektuojama kartu su mokiniais mokinių daroma pažanga, aiškiai nurodant stipriąsias ir 

tobulintinas mokymosi sritis. Organizuoti mokymai visų dalykų mokytojams „IT inovacijų taikymas 

ugdymo procese“. 45 mokytojai mokėsi ne tik taisyklingai dirbti kompiuteriu, naudotis 

programomis, bet ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių IT naujovių ir galimybių, turimą IT 

techniką panaudoti savo darbe, mokinių pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui. 

5 tikslas: Įtraukti tėvus į vaikų mokymąsi siekiant teigiamo poveikio vaikų mokymosi rezultatams. 

Uždaviniai:  
 1. Teikti pagalbą tėvams tobulinant vaikų ugdymo įgūdžius. 

 2. Sukurti tėvų ir mokytojų bei tėvų tarpusavio santykių modelį, pagrįstą partneryste. 

     3. Formuoti bendradarbiavimo santykius tarp pačių tėvų. 

    4. Remtis lygiavertės partnerystės principu. 
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Rezultatai:  

Renginio „Lyderių diena“ organizavimas su miesto sėkmingais darbdaviais ir vadovais: tėvų 

pokalbiai su mokiniais apie profesijos rinkimąsi, mokymas vadovauti ir kt. 

Organizuotas seminaras mokytojams, klasių auklėtojams „Tėvų susirinkimų organizavimo ABC“. 

Mokytojai susipažino su tėvų įtraukimo į mokyklą galimybėmis ir būdais, bendradarbiavimo su 

tėvais principais, gavo praktinių tėvų susirinkimų organizavimo patarimų. 

Vykdomas tėvų švietimas: skaitomos specialistų paskaitos įvairiomis pedagoginėmis ir 

psichologinėmis temomis, aktualiomis mokinių tėvams. 

Tėvai informuojami apie jų vaikų signalinius pusmečių rezultatus, apie mokinių lankomumo 

problemas. Lapkričio mėn. vyko atvirų durų diena mokinių tėvams. 

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, rezultatai  

 

 Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

patvirtintomis „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos įsivertinimo rekomendacijomis“. Įsivertinimą 

vykdo gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, sudaryta iš kompetentingų 

mokytojų (vadovauja direktoriaus pavaduotoja, dalyvauja apie 10 mokytojų), kurie buria darbo 

grupes, įtraukdami daugiau mokytojų į anketavimo, duomenų apdorojimo ir kitus procesus. 

2015 m. atliktas platusis vidaus veiklos kokybės įsivertinimas. Rezultatai: 

5 aukščiausios vertės 

  
 

4 rodikliai – 1.3.3, 1.1.5, 4.3.2 ir 1.4.3 – mokyklos bendruomenės vertinami labai gerai ir atitinka 4 

lygį. 

 

5 žemiausios vertės 

 
Visos žemiausios vertės viršija 2,5 vidurkį ir negali būti vertinamos kaip žemos. Šie ir visi likę 

rodikliai mokyklos bendruomenės vertinami gerai ir atitinka 3 lygį. 

 

Gimnazijos tarybos siūlymu atliktas giluminis srities 5. Mokyklos strateginis valdymas temos 5.3. 

Vadovavimo stilius rodiklių 5.3.1. Valdymo demokratiškumas ir 5.3.2. Lyderystė mokykloje 

vertinimas. Šie rodikliai mokyklos bendruomenės vertinami gerai ir atitinka 3 lygį.  
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Standartizuoti testai ir jų rezultatai pagal dalykus ir klases 

 

2015 m. gimnazijos mokiniai dalyvavo nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurse. Jame dalyvavo 32 antrokai.  Konkurso rezultatai atitiko šalies rezultatų 

vidurkį. Gimnazijos mokiniai gavo daugiau aukštesnių įvertinimų negu respublikos vidurkis. 

 2015 m. Nacionalinio egzaminų centro 30 iš gimnazijos atrinktų penkiolikmečių dalyvavo 

tarptautiniuose PISA tyrimuose. 

 

Socialiniai  partneriai  

 

Partnerystė su kitomis institucijomis veiksminga ir kryptinga. Gimnazija palaiko glaudžius 

ryšius su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis: bendradarbiauja su Prancūzijos Ambasada 

Lietuvoje, Prancūzų institutu Lietuvoje, VDU, VGTU Pilietinių iniciatyvų centru, Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos karo akademija, Tarptautine komisija nacių ir sovietinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti Sekretoriatu, Lietuvos kariuomenės padaliniais; Alytaus tautinių mažumų 

Kultūros centru, Vaiko teisių apsaugos, Pedagogine psichologine tarnybomis ir kt.; 

nevyriausybinėmis organizacijomis: Lietuvos maironiečių draugija, Dzūkijos LIONS klubu ir kt.; 

pagrindinėmis mokyklomis ir gimnazijomis, muziejais. Išorės vertinimo metu gimnazijos 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis buvo įvertintas aukščiausiu lygiu. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas  

 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 2015 m. visiškai pabaigė projekto LLB-2-

141 „Sveikos gyvensenos propagavimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų švietimo 

įstaigose“ (toliau – projektas)  pagal 2007-2013 metų finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir 

partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 

veiklų įgyvendinimą. Užsibrėžtus tikslus įgyvendino ir projekto partneriai – Gardino 2-oji 

gimnazija. Bendroji projekto išlaidų suma – 755 488,38 EUR, paramos lėšos 679 939,54 EUR, iš jų 

53 procentai teko Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai. Bendrojo finansavimo lėšos, 

kurias skyrė Alytaus miesto savivaldybė, sudarė 10 procentų ES paramos lėšų. Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago gimnazija 2015 m. įsisavino visas jai skirtas paramos lėšas. Įgyvendinus 

projektą buvo įrengtas vienas moderniausių šalyje sporto aikštynų, pritaikytas futbolo, rankinio, 

lauko teniso, krepšinio, tinklinio, gimnastikos ir kitoms sporto šakoms, sutvarkytos teritorijos plotas 

– virš 4000 kv. metrų. Sporto aikštyno įrengimo darbų kaina – 304863,21 EUR. Atnaujintu sporto 

aikštynu gali naudotis ne tik gimnazijos, bet ir Alytaus miesto bendruomenės nariai.  

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir Gardino 2-oji gimnazija 2015 m. be 

sporto aikštynų statybos rangos užbaigimo darbų, vykdė kitas projekto LLB-2-141 priemones ir 

bendras sveiko gyvenimo būdo skatinimo veiklas. 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vadovai, mokytojai ir mokiniai 2015 m. 

dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose Gardino mieste: birželio mėn. 

pradžioje gimnazijos vadovai susitiko su Gardino miesto Meru ir kitais Gardino miesto 

savivaldybės darbuotojais aptarti trūkstamų lėšų, be kurių skyrimo Gardino gimnazija negali 

pabaigti sporto aikštyno statybos darbų, bei kitų projekto įgyvendinimo klausimų;  birželio mėn. 

pabaigoje dalyvavo tarptautinėje baigiamojoje projekto LLB-2-141 konferencijoje, rugsėjo mėn. – 

Europos bendradarbiavimo dienos renginiuose.  

Gardino gimnazijos mokiniai ir mokytojai gegužės mėn. Alytuje dalyvavo Europos dienos 

minėjimo šventėje, puikiai su savo muzikine ir šokių programa Rotušės aikštėje pasirodė Gardino 

gimnazijos mokinių kolektyvas. 
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Nuo 1996 m. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija bendradarbiauja su  Lenkijos 

Suvalkų miesto technikos mokykla, vykdo bendras sporto priemones, dalyvauja tarptautiniuose 

sporto turnyruose. 

Gimnazijos vaikinų krepšinio komanda 2015 m. balandžio mėn. dalyvavo tarptautiniame 

vaikinų krepšinio turnyre Suvalkuose. 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 2015 m. lapkričio mėn. vyko tarptautinis 

vaikinų krepšinio turnyras „Draugystės ruduo“ Tomo Pačėso taurei laimėti. 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 2015 metais gavo finansavimą Erasmus+ 

projekto Nr. 2015-1-LT01-KA101-013061 „Mokykla šiandien ir rytoj“ vykdymui. Iš viso projekto 

veikloms skirta 40058 eurų. Šis projektas turės didelę įtaką gimnazijai, nes numatytas platus veiklos 

spektras: kvalifikacijos kėlimo kursai Didžiojoje Britanijoje, Kroatijoje ir Kipre, darbo stebėjimo 

vizitai Vokietijoje ir Italijoje bei dėstymo vizitas Turkijoje. Projektas tęsis dvejus metus, o jame 

dalyvaus 20 mokytojų. Šiuo projektu siekiama tobulinti mokyklos bendruomenės profesines, 

kultūrines, kalbines kompetencijas ir ieškoma inovatyvių, kūrybingumą skatinančių metodų. 

Projekte numatyta veikla turės įtakos dalyviams, mokiniams bei visai organizacijai, nes įgytos 

žinios padės gerinti ugdymo kokybę. 

Lapkričio 24–27 dienomis gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas, projektų vadovė ir 

vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Kamandulienė bei dailės mokytoja Dalia Adukevičienė išvyko į 

pirmąjį darbo stebėjimo vizitą Vokietijoje. Grįžusi iš šios šalies, gimnazijos komanda pasidalijo su 

kolegomis kelionės įspūdžiais ir naujais darbo metodais. 

2015 metais Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija buvo partnerė tarptautiniame 

projekte „Reaching Out Through Skype“. Spalio 12 dieną gimnazijos bibliotekoje Europos kalbų 

savaitės paminėjimo proga vyko video pokalbis su Vengrija, Olandija ir Gruzija. Kiekviena šalis 

turėjo būti paruošusi pristatymą apie teatrą, vaidybą, pasakojimą apie savo mokyklą. Pokalbis tarp 

šalių truko dvi valandas. Su kiekviena šalimi buvo susisiekiama atskirai, o konkrečios šalies 

pristatymui buvo skirta penkiolika minučių. Gimnazijoje vykęs tarptautinis renginys ne tik leido 

pabendrauti su kitomis šalimis bei pažinti kitų šalių kultūrą, bet ir atskleidė mokiniams teatro svarbą 

ir grožį. 

 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2015 m.  (parašyta programų, 

gautas finansavimas)  

 

2015 metų sausio–birželio mėnesiais gimnazijoje vyko projektas „Ar aš žalias?“, kurį iš 

dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos skyrius. Projektu buvo pasiekta, kad 

daugelis gimnazijos bendruomenės narių dalyvavo įvairiose aplinkosauginėse veiklose (gauta 150 

EUR). 

Birželio–gruodžio mėnesiais vykdytas projektas „Aš myliu Lietuvą – ar tu ją myli?“, kurį iš 

dalies finansavo Kultūros taryba bei Kultūros ministerija. Jo metu buvo suorganizuota vasaros 

stovykla mokiniams ir išleistas kalendorius (gauta 2 600 EUR). 

Vasarą vyko tarptautinė mokinių sporto, turizmo ir sveikatingumo stovykla Alytus-Opolė, 

kurią finansavo Alytaus miesto savivaldybė pagal Vaikų ir mokinių veiklos programą (gauta 13 500 

EUR).  

Finansavimą gavo ir Alytaus jaunųjų chemikų stovykla „Chemijos olimpas“, kuriai 

finansavimą skyrė Alytaus miesto savivaldybė pagal Vaikų ir mokinių veiklos programą.  

Mokiniai turėjo galimybę vasaros ir rudens metu dalyvauti projekte „Cykioj dūšioj dzidelė 

širdzis“ ir pažinti dzūkų etnokultūrą. Projektas finansuotas Neformaliojo vaikų švietimo programos 

lėšomis, kurias administravo Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga. 
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Lietuvos Tautinis Olimpinis komitetas finansavo projektą „Olimpinė karta“ (gauta 150 

EUR). 

Spalio mėnesį buvo atidarytas Sporto informacijos centras-muziejus, kurio įrengimą 

finansavo Kūno kultūros ir sporto departamentas (gauta 10 000 EUR), Alytaus miesto savivaldybė 

(gauta 10 000 EUR) bei pati gimnazija.  

2015 metais gautas finansavimas Erasmus+ projekto „Mokykla šiandien ir rytoj“ vykdymui 

(16 023,20 EUR).  

Gimnazija siekia tarpmokyklino bendradarbiavimo. 2015 metų gegužės mėnesį buvo 

vykdomas projektas „Draugystės tiltai“ su Senamiesčio pradine mokykla. Šios mokyklos 

ketvirtokai sužinojo ne tik gimnazijos istoriją, bet ir atliko bandymus gamtos mokslų laboratorijoje, 

mokėsi anglų kalbos. 

Gimnazija nuo 2014 metų dalyvauja projekte „VMG mokykla“. 2015 metų vasario mėnesį į 

mokyklą atvyko kulinaras, televizijos laidų vedėjas Alfas Ivanauskas. Su juo buvo aptartos 

tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. 

2015 metais teiktos paraiškos: 

Alytaus miesto savivaldybei Aplinkos apsaugos skyriui aplinkosaugos švietimo projektui; 

Alytaus miesto savivaldybei Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo 

programos projektui; 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės 

projekto „Sporto infrastruktūros atnaujinimas“ dalinio finansavimo. 

 

 

VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS 2015 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

Aukšti pasiekimai olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose 

 

1. Iškilmingai paminėtos Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo 97-osios metinės ir Mokyklos 

diena. Renginys „Laiškai tie lyg paukščiai...“. 

2. Vykdėme tęstinį projektą ,,Dviejų generolų pavyzdžiu ugdome jaunąją kartą“. Dalyvavome 

tradiciniame Sausio 13 d. bėgime „Gedulo ir vilties keliu“. 

3. 2015 m. birželio 11 d. gimnazijoje surengta Alytaus regiono metodinė konferencija „Etninių 

vertybių ugdymas mokykloje“, skirta Etnografinių regionų metams paminėti.  

4. Gimnazijoje skatinami labai gerai besimokantys mokiniai. Jie ir olimpiadų bei konkursų 

prizininkai iškilmingai apdovanojami pagyrimo raštais kartu su tėvais birželio mėn. 

renginyje. Šiems mokiniams skiriama nemokama pažintinė ekskursija Lietuvoje, jų pavardės 

skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje. 

5. Siekdami padidinti gimnazijos patrauklumą ir konkurencingumą, trečius metus surinkome 

gabių mokinių klasę. Lygių galimybių principas reikalauja sudaryti sąlygas galimai 

maksimaliam kiekvieno vaiko gebėjimų at(si)skleidimui. Todėl siekiame sudaryti sąlygas 

atsiskleisti ne tik įvairių specialiųjų poreikių turintiems vaikams, bet ir ypatingų gebėjimų 

turintiems mokiniams, kurie ateityje gali tapti profesionalais, galinčiais daryti įtaką šalies 

kultūrai, mokslui, ekonomikai, politikai. Investuodami į aukštus pasiekimus ir motyvaciją 

turinčius vaikus, stipriname Lietuvos intelektinį potencialą,  nes tai yra šalies ateities turtas. 

6. Didelį dėmesį skiriame gamtamoksliniam ugdymui. Gimnazija turi šiuolaikišką mokymo 

bazę ir kadrus, atsižvelgia į šalies darbo rinkos poreikius. Mokiniai turi galimybę mokytis 
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biotechnologijų modernioje gamtos mokslų laboratorijoje. Gamtos mokslų laboratorijoje 

gautos genetiškai modifikuotos žaliai švytinčios bakterijos. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

gamtos mokslų laboratorijoje vyksta Alytaus miesto jaunųjų chemikų mokyklos užsiėmimai. 

Mokyklą lanko 50 chemijai gabiausių Alytaus miesto mokinių, su jais dirba 4 chemijos 

mokytojos. 

7. Rugsėjo 1 dieną jau ketvirtą kartą apdovanoti (po 145 EUR) prof. dr. Dalios Rusakovaitės-

Giedrimienės (JAV), buvusios mūsų mokinės, premijos laureatai: Gimnazijos metų mokinys 

ir Gimnazijos metų mokytojas.  

8. Organizavome tarptautinį vaikinų krepšinio turnyrą Atlantos Olimpinių žaidynių prizininko 

Tomo Pačėso taurei laimėti. 

9. Tradiciškai dalyvavome Gerumo akcijoje „Po angelo sparnu“: aplankėme Alytaus 

valstybinius vaikų globos namus ir surengėme kalėdinį koncertą jos ugdytiniams. 

10. Vykdant projektą „Tarpvalstybinis sveikos gyvensenos propagavimas Lietuvos ir 

Baltarusijos mokymo įstaigose” Nr. LLB-2-141 įrengtu šiuolaikišku mokyklos stadionu 

naudojasi ne tik mokyklos, bet ir viso miesto bendruomenė. 

11. Bendradarbiaujame su Prancūzijos Ambasada Lietuvoje, Prancūzų institutu Lietuvoje ir 

tęsiame dvikalbio mokymo projektą „EMILE“ – mokiniai mokosi istorijos ir informacinių 

technologijų prancūzų kalba. 

12. Vykdydami projektus „Tautos dvasios beieškant“ ir „Pažinkime savo kraštą“  patriotiškai-

pilietiškai auklėjame jaunąją kartą. 

13. Dalyvaujame partizaninių dainų festivaliuose ir konkursuose, muziejų naktyse, žygiuose, 

skirtuose partizanų atminimui: dainų festivalyje „Dainos iš tremties“, kuris skiriamas 

prisiminti ir pagerbti Lietuvos gyventojus, nukentėjusius nuo trėmimų ir sovietinės 

okupacinės valdžios vykdytų represijų bei prisiminti 1949 m. kovo 25–28 d. vykusią 

trėmimų operaciją „Bangų mūša“ bei Dzūkijos partizanų dainų festivalyje „Laisvės kelias“. 

14. Gimnazijoje puoselėjamos kilnios donorystės tradicijos: 2015 m. lapkričio 23 d. pasirašyta 

sutartis su Nacionaliniu kraujo centru; skaitomos paskaitos mokiniams apie neatlygintiną 

kraujo ir organų donorystę; vyksta kraujo donorystės akcijos; minima Pasaulinė organų 

donorystės ir transplantacijos diena; dalyvaujame respublikiniame konkurse Vilniuje 

„Dovanokime viltį gyventi“. 

15. Mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras.  

 Minimos: Laisvės gynėjų diena, tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, diena, skirta 

prisiminti 1949 m. kovo 25–28 d. vykusią trėmimų operaciją „Bangų mūša“, Vilties ir 

Gedulo diena, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena, tarptautinė Tolerancijos diena. 

 Organizuojame ekskursijas nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimų vietose. 

 Dalyvavome respublikinėje konferencijoje „Tolerancija per meną“, skirtoje tarptautinei 

Holokausto aukų dienai atminti. 

 Ekskursija į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų (VVGŽM), bendradarbiaujant su 

Jungtinės Karalystės ambasada. 

 Konferencija „Plonytė linija tarp humoro ir patyčių“. 

 Debatai „Šiandieninėje visuomenėje patyčioms užkirsti kelią galima“. 

16. 2015 m. Lietuvos gimnazijų reitinge užėmėme aukščiausią vietą iš Alytaus apskrities 

gimnazijų. 

 

Įvairi, įdomi sportinė veikla, olimpizmo idėjų puoselėjimas  

 

 Dalyvavome Olimpinio švietimo kongrese Kaune.  
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 Dalyvavome Lietuvos sporto muziejaus skelbtame respublikiniame rašinių konkurse 

,,Sporto ir meno darna“. Visi rašinių autoriai bei jiems talkinę mokytojai buvo pakviesti 

dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Olimpinis judėjimas ir mokykla“, kuri 

vyko Kaune įkurtame Lietuvos sporto muziejuje. 

 XV tradicinis buvusių mokinių krepšinio turnyras „Sugrįžę paukščiai“, skirtas 

gimnazijos 95-osioms įkūrimo metinėms paminėti. 

 Estafetės ir visuotinė mankšta gimnazijos kiemelyje, skirta savaitei be patyčių paminėti, 

kurioje dalyvavo visuomenės sveikatos specialistai iš Švedijos. 

 Organizuota „Sporto fiesta 2015“. 

 30 mokytojų dalyvavo baigiamojoje projekto „Tarpvalstybinis sveikos gyvensenos 

propagavimas Lietuvos ir Baltarusijos mokymo įstaigose” konferencijoje Gardine. 

 Organizuoti Europos sporto savaitės renginiai: baudų metimo varžybos „Mes už 

Lietuvą“ mokiniams ir auklėtojams.  

 Judriosios savaitės renginiai: bėgimo varžybos.  

 Paminėta Europos bendradarbiavimo diena, kurios metu vyko visuotinė mankšta, 

dalyvaujant mokiniams, mokytojams, administracijos darbuotojams.  

 Rugsėjo–lapkričio mėnesiais gimnazijos kiemelyje vyko judriosios pertraukos. 

 Įrengtas Sporto informacijos centras-muziejus, kurio  atidaryme dalyvavo Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto prezidentė, Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionė Daina 

Gudzinevičiūtė, Kūno kultūros ir sporto departamento atstovė Milda Laurutėnaitė, 

Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas, Lietuvos 

sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, Alytaus miesto savivaldybės meras 

Vytautas Grigaravičius ir daugelį kitų respublikos ir miesto sporto, kultūros ir 

žiniasklaidos atstovų. 

 Sproto informacijos centre-muziejuje eksponuojama buvusio gimnazijos mokinio 

Zenono Gramacko kolekcija. 

 Išleistas ir pristatytas gimnazijos sporto leidinys „Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijos Citius Altius Fortius akimirkos“. 

 Organizuotos sporto varžybos mokytojams „Sportas – sveikata“. 

 Surengtas XVIII Tomo Pačėso taurės tarptautinis vaikinų krepšinio turnyras. 

 Dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidento taurės fizinės sveikatos vertinimo 

finaliniame konkurse ,,Lietuvos sveikuolis“ Kėdainiuose. 

 

Mokiniams rengiamos įvairios paskaitos, mokymai, seminarai, konkursai, projektai 

 

 Paskaita „Įtampos, jų valdymas. Dvasinės sveikatos įtaka fizinei sveikatai“. Projektas 

„Sveikas ir blaivus jaunimas – šviesi Lietuvos ateitis“. Lektorė gydytoja Diana 

Laurynaitienė. 

 Paskaita apie sveiką mitybą. Lektorė ,,Žolinčių akademijos“ prezidentė Danutė Kunčienė. 

 Prevencinės paskaitos apie žalingus įpročius, saugų internetą ir kt. 

 Susitikimas su M. Riomerio universiteto dėstytoju Juozu Valčiuku. Paskaita „Pergalė prieš 

save – kelias į sėkmę egzaminuose, karjeroje ir gyvenime“. 

 Susitikimas su Markus Pollak, savanoriu iš Austrijos. Paskaita „Holokaustas ir 

antisemitizmas Lietuvoje“. 

 Laimėtas ir įgyvendintas projektas „Aš myliu Lietuvą – ar tu ją myli?“. 

 Paskaita „Klimato kaita“. Lektorė Audronė Galvonaitė. 

 Pamoka „Kurti – tai galbūt nepataikyti“. Alytaus teatro kultūrinės veiklos vedėjas Petras 

Lisauskas. 

 Paskaita „Sveika mityba. Naudingi maisto produktai“. Lektorė doc. Ksavera Vaištarienė.  
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Kryptingas profesinis informavimas ir konsultavimas  

 

2015 m. 100 % mokinių gavo bent vieną profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugą 

gimnazijoje. Visose II klasėse profesijos patarėja vedė savęs pažinimo, savo galimybių pažinimo 

valandėles. Mokslo metų pradžioje buvo atliktas pirmokų adaptacijos tyrimas. II klasėse buvo atlikti 

mokinių gebėjimų ir profesinės krypties pasirinkimo ir interesų profilio tyrimai. Trečiose klasėse 

buvo atliktas J. Holando savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas, o ketvirtose – mokinių 

ketinimų tyrimas.  

Organizuotos išvykos: į tarptautinę aukštojo mokslo parodą Kaune ,,Išsilavinimas ir karjera 

2015‘‘, į mokymosi ir karjeros planavimo parodą ,,Studijos 2015‘‘ LITEXPO, į Alytaus kolegijos 

organizuotą Europos jaunimo mobilumo savaitės renginį, į KTU renginį ,,Tyrėjų naktis‘‘,  į Alytaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato atvirų durų dieną, į Alytaus PRC atvirų durų dieną 

,,Karjera prasideda čia‘‘. Organizuoti  susitikimai su  ,,Kastu International‘‘, VU Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto, LEU matematikos ir informatikos fakulteto, KTU elektros ir 

elektronikos fakulteto, ,,Kalba. LT‘‘, Lietuvos karo akademijos, Alytaus PRC, Alytaus kolegijos 

atstovais. Buvo organizuoti LAMA BPO sistemos naudojimo mokymai apskrities profesinio 

informavimo specialistams, LAMA BPO konsultantų paskaita IV klasių mokiniams, tarptautinio 

karjeros konsultanto R. Jurkėno paskaita II klasių mokiniams ir jų tėvams. Mokiniai dalyvavo  ESF 

Akademija projekto veikloje. 

Pagal integruotą technologijų kurso programą ,,Liaudies ūkio šakos‘‘ buvo organizuotos 

išvykos į Alytaus PRC paslaugų ir verslo skyrių. Ugdymas karjerai buvo integruojamas į atskirų 

dalykų pamokas, klasės auklėtojų valandėles ir projektinę veiklą. Įgyvendinant projektą 

,,Biotechnologijos keičia gyvenimą“ mokiniai lankėsi Biotechnologijos institute, VŠĮ 

Nacionaliniame kraujo centre. Projekto ,,Klimato kaita, stebimi pokyčiai gamtoje ir mes‘‘ metu 

mokiniai lankėsi Hidrometeorologijos tarnyboje, Jonavos trąšų įmonėje ,,Achema“. Projekto 

,,KTU-mokslo ir technologijų pasaulis, universiteto teikiamos galimybės‘‘ metu mokiniai lankėsi 

KTU informatikos, matematikos ir gamtos mokslų fakultetuose, bei ,,Santakos‘‘ slėnyje. 

Atsižvelgiant į mokinių interesus, gebėjimus ir polinkius teikiamos  individualios ir grupinės 

konsultacijos sudarant individualius ugdymo planus ir renkantis studijų kryptį. 

 

Prasminga, įdomi popamokinė veikla, susitikimai su žymiais žmonėmis  

 

 Susitikimas su fotoreporteriu Vidmantu Balkūnu: fotožurnalistų įrangos ir darbo priemonių 

pristatymas; fotožurnalistų, reporterių ir redaktorių darbo pristatymas. 

 Vasario 16-osios minėjimas „Dainuoju Lietuvą“. 

 Žygis „Dainavos apygardos partizanų takais“. 

 Renginys „Laiškai tie lyg paukščiai“, skirtas Adolfo Ramanausko-Vanago 97-osioms 

gimimo metinėms ir Mokyklos dienai paminėti. 

 XV tradicinis vyrų krepšinio turnyras „Sugrįžę paukščiai“, skirtas gimnazijos 95-mečiui. 

 Susitikimas su politinių kalinių ir tremtinių organizacijos nariais, tremtiniais G. 

Marčiulioniu, A. Liaukumi ir R. Požėra, skirtas prisiminti 1949 m. kovo 25–28 d. vykusią 

trėmimų operaciją „Bangų mūša“. 

 Mokslų naktis mokykloje. 

 Tradicinis koncertas-susitikimas „Grįžta giesmininkai“. 

 Gimnazijos himno autoriaus Alberto Antanavičiaus kompaktinės plokštelės „Bunkerių 

paukščiai“ pristatymas. 

 Protmūšis Alytaus miesto mokyklų aštuntokams. 
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 Naujokų krikštynos. 

 Ekspedicijos į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Kazachstano stepėse „Karlagas‘2015“ 

pristatymas. Susitikimas su Seimo nariu Pauliumi Saudargu. 

    

 

 

Direktorius                         Virginijus Skroblas

     


