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1. INFORMACIJA APIE GIMNAZIJĄ 

 

       Gimnazijos administraciją sudaro gimnazijos direktorius ir pavaduotojai. Gimnazijoje dirba 

3 pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams, taip pat gimnazijos psichologas, 

socialinis pedagogas ir renginių organizatorius.  

      Informaciją apie gimnaziją galima rasti: www.mrjg , taip pat šiais telefonų numeriais: 

direktorius V. Petkevičius 868227799; pavaduotoja ugdymui V. Baliukynienė 861143624; 

pavaduotoja ugdymui A. Janulevičienė 861603108; pavaduotojas ugdymui V. Kepalavičius 

868215797. 

      Gimnazijoje dirba 95 darbuotojai, iš jų 67 pedagoginiai darbuotojai.  Gimnazijoje dirba 58 

mokytojai. Iš jų 3 mokytojai ekspertai, 42 mokytojai metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai, 4 

mokytojai yra neatestuoti. 

       Įstaigoje dirba 28 techninio personalo darbuotojai. Darbuotojų kaita gimnazijoje beveik 

nevyksta.  Gimnazijoje dirba 3 pensinio amžiaus mokytojai.           

      2017-09-01 gimnazijoje suformuota 27 klasių komplektai. Iš viso gimnazijoje mokosi 770 

mokinių vidutiniškai po 28 mokinius klasėje. 

 

 

2. GIMNAZIJOS VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT GIMNAZIJOS VEIKLOS 

PLANUOSE NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

Pagrindinis gimnazijos 2017 m. tikslas gimnazijos moksleivių ugdymas, teikiant kokybiškas 

švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje. 

Svarbiausi 2017 m. uždaviniai:    

1. Siekti ugdymo kokybės, ruošiant mokinius PUPP ir brandos egzaminams. 

2. Formuoti ugdymo turinį, remiantis švietimo stebėsenos ir mokinių pasiekimų, asmeninės 

pažangos vertinimo bei įsivertinimo ugdymo procese informacija. 

3. Organizuoti dalykinius, kultūrinius, integruotus renginius su kitomis savivaldybės 

mokyklomis ir Sūduvos krašto gimnazijomis. 

4. Kurti sveiką, saugią edukacinę aplinką ir sudaryti mokiniams geras sąlygas ugdyti 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

5. Išlaikyti ir puoselėti gimnazijos bendruomenės kultūrą, kurti naujas tradicijas. 

mailto:rastine@rjg.marijampole.lm.lt
http://www.mrjg/
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6. Teikti pagalbą gimnazijos mokinių savivaldos institucijoms. 

7. Vykdyti pilietinio, tautinio, socialinio ugdymo ir prevencijos programas. Organizuoti 

renginius gimnazijoje. 

8. Vykdyti veiklos įsivertinimo analizę ir savianalizę, rezultatus naudoti gimnazijos veiklos 

tobulinimui 

Įgyvendinant 2017 m. gimnazijos tikslą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas 

saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje, mokymosi aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti buvo 

numatytos priemonės iškeltų uždavinių įgyvendinimui. 

Gimnazijos mokytojai tikslingai dirbo stengdamiesi užtikrinti aukštą ugdymo kokybę 

ruošiant mokinius PUPP ir brandos egzaminams.  Buvo pasiekti geri rezultatai. 

            150 laidos abiturientai visus brandos egzaminus laikė valstybinius. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokyklinį egzaminą, rinkosi ir laikė 15 abiturientų, menų mokyklinį egzaminą rinkosi tik 

2 abiturientai. 

      Lietuvių k. ir literatūros valstybinį egzaminą laikė 203, matematikos egzaminą laikė – 200 

abiturientų,  anglų k. egzaminą laikė – 214 abiturientų, istorijos egzaminą  laikė – 117 abiturientų, 

biologijos egzaminą laikė – 66 abiturientai, geografijos egzaminą laikė -  49 abiturientai, fizikos 

egzaminą laikė 31 abiturientas,  chemijos egzaminą  laikė – 23 abiturientai, informacinių 

technologijų egzaminą  laikė – 22 abiturientai. 

            2017 metais aukščiausius įvertinimus gavo 24 abiturientai. Jie gavo 26 šimtukus  ir 6 

devyniasdešimt devynetukus. 

 

Metai 

Abiturientų, kurie VE gavo 

aukščiausius įvertinimus, 

skaičius ir procentas 

„Šimtukų“ skaičius 
„Devyniasdešimt 

devynetukų“ skaičius 

2015 m. 16 (6,8 ) 21 9 

2016 m. 20 (7,6 ) 21 6 

2017 m. 24 (10,8 ) 26 6 

           

            Gimnazijos abiturientė Milda Domantaitė buvo įvertinta 3 šimtukais. Keturi gimnazijos 

abiturientai gavo po du šimtukus. M. Domantaitė kartu su tėveliais buvo pakviesta į ministro 

pirmininko Sauliaus Skvernelio priėmimą, kuris vyko Vilniuje valdovų rūmuose. 

     Nemažai abiturientų valstybinius egzaminus išlaikė virš 86:  

     Chemija – 47,8 ; Informacinės technologijos – 13,6  ;  Anglų k. – 34,7 %; Biologija – 

28,7 ; Fizika – 16,1 ; Lietuviu k. ir literatūra – 16,2 %; Matematika – 19,5 .  

            Du gimnazijos abiturientai gavo brandos atestatus su pagyrimu.  

            2017 metų VBE rezultatai gimnazijoje: 

 

Egzamino 

pavadinimas 

Laikiusių 

mokinių 

skaičius 

Išlaikiusių virš 

„86“ skaičius 

ir  

Neišlaikiu

sių 

skaičius 

Neišlaikiusių 

procentas 

gimnazijoje 

Neišlaikiusių 

procentas 

Lietuvoje 

Lietuvių k. ir liter. 203 33 – 16,2  9 4,4  10,9  

Matematika  200 39 – 19,5  8 4  5,6  

Anglų k. 214 72 – 34,7  1 0,46  1,49  

Istorija 117 9 – 7,6  - - 1,89  

Biologija 66 19 – 28,7  - - 2,17  

Geografija 49 4 – 8,1 - - 1,5  

Chemija 23 11 – 47,8  - - 0,91  

Fizika 31 5 – 16,1  2 6,4  2,4   

Informacinės techn. 22 3 – 13,6  1 4,5  3,02  



 

3 

 

 

            2017 metų VBE rezultatai gimnazijoje: 

 

Egzamino pavadinimas Gavo 100 balų įvertinimą 

skaičius ir proc. 

gimnazijoje 

Gavo 100 balų įvertinimą  

proc. Lietuvoje 

Lietuvių k. ir literatūra 1 – 0,49   0,71  

Matematika  13 – 6,5  4,7  

Anglų k. 9 – 4,2  4,2  

Istorija  –   0,73  

Biologija 1 – 1,5   0,67  

Geografija  –   0,33  

Chemija 1 – 4,3   3,15  

Fizika  –   0,85  

Informacinės techn. 1 – 4,5   4,6   

 

            

         2017 m. antrose gimnazijos klasėse mokėsi 206 mokiniai. Pagrindinio ugdymo programą 

įsisavino ir įgijo pagrindinį išsilavinimą 206 gimnazistai.  Tai sudaro 100 %. 

          Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime aukščiausius įvertinimus (abu 10) gavo 10 

mokinių. Iš visų antrokų trys gimnazistai mokėsi tik dešimtukais. Tai – Ieva Brazytė, Viltenė 

Čibirkaitė ir Ieva Taraskevičiūtė.  

         Gimnazijos Mokytojų taryba diskutavo tema „Kokias būdais galima pasiekti minimalių 

rezultatų‘ bei „Gimnazijos renginių vaidmuo ugdant  pilietiškumą ir bendruomeniškumą“. Daug 

dėmesio skyrė gimnazijos jubiliejiniams renginiams. 

         Gimnazijos metodinėje taryboje aptarta III - IV gimnazijos klasių mokinių mokymosi poreikių 

tenkinimas, 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo planas. Gimnazijos metodinė taryba svarstė 

vadovėlių pirkimo klausimus, aptarė mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijos 

organizavimo klausimą, analizavo brandos egzaminų ir PUPP rezultatus, diskutavo dėl mokymo(si) 

metodų, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų, moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo 

procese bei dalyko vertinimo kriterijų. Vyko metodinės tarybos narių susirinkimai dėl darbo plano 

svarstymo ir dėl iškilusių problemų sprendimo. Gimnazijos metodinėse grupėse mokytojai dalinosi 

patirtimi apie ugdymo organizavimo ir  rengimo valstybiniams egzaminams problemas, apie 

mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, apie bendravimą ir bendradarbiavimą su 

mokiniais ir mokinių tėvais. 

           Gimnazijos bendruomenės nariai 2017 m. aktyviai bendradarbiavo su kitomis miesto 

mokyklomis. Savivaldybės pagrindinių mokyklų ir progimnazijos mokiniai buvo kviečiami 

dalyvauti įvairiuose gimnazijoje organizuojamuose renginiuose. Jau tradiciniu tapo anglų kalbos 

mokytojų organizuojamas renginys „Anglų kalba kitaip“, kuriame dalyvauja savivaldybės 8-9 

klasių moksleiviai. Savivaldybės  mokyklų aštuntųjų ir dešimtųjų klasių mokiniams ir jų tėveliams 

gimnazijoje kasmet organizuojamas renginys, kuriame pristatoma gimnazija bei gimnazijos 

vidurinio ugdymo programa ir galimybės mokytis gimnazijos I ir III klasėje. Savivaldybės mokyklų 

mokiniai ir mokytojai dažnai lankosi gimnazijoje veikiančiuose muziejuose, domisi gimnazijos 

istorija, dalyvauja organizuojamuose renginiuose. Sūduvos krašto gimnazijų mokiniai kviečiami į 

tradicinę „Sūduvos krašto matematikos olimpiadą“, kuri rengiama bendradarbiaujant su VU 

dėstytojais. 

           Ypatingas dėmesys gimnazijoje skiriamas I gimnazijos klasių mokiniams, sudaromos 

sąlygos sėkmingai adaptacijai. Daug dėmesio skiriama II gimnazijos klasių mokiniams, padedant 

susidaryti individualius ugdymo planus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Baliukynienė teikia 
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mokiniams ir jų tėvams individualias konsultacijas, padeda pasirinkti mokomuosius dalykus pagal 

studijų kryptis, aiškina  konkursinio balo sandarą. Gimnazijoje siekiama, kad kiekvienas moksleivis 

siektų ugdymosi  pažangos pagal savo galimybes ir poreikius. Gimnazijos psichologė padeda 

mokiniams nusistatyti tinkamiausias veiklos sritis pagal asmenybės tipą. 

Gimnazijos psichologė, socialinė pedagogė mokiniams teikia ugdymo karjerai paslaugas.  

Jos teikia individualias ir grupines konsultacijas, ugdo karjeros kompetencijas, vykdo veiklinimą 

(mokiniai vyksta į įvairias aukštąsias mokyklas, karjeros muges, atvirų durų dienas), informacijos 

sklaidą.  

2017 metais gimnazijoje studijų programas Lietuvos universitetai ir kolegijos pristatė 

atskirai, gimnazistams patogiu laiku. Gimnazijoje apsilankė LSMU, VGTU, ISM ir kitų universitetų 

atstovai. Gimnazistai susipažino su šių universitetų studijų programomis, mokėsi rašyti CV ir 

motyvacinį laišką. 

            Aktyviai bendradarbiaujame su gimnazijos partneriu - Vilniaus universitetu. Nuo 2012 metų 

Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetas yra  įsteigęs pereinamąjį prizą geriausiam gimnazijos 

abiturientui. 2017 metais šis prizas įteiktas abiturientei Mildai Domantaitei. Kasmet gimnazijoje 

organizuojama Vilniaus universiteto diena, kurioje studijų  programas pristato daugelis VU 

fakultetų atstovų. 

             Gimnazijoje organizuojami sveikos gyvensenos renginiai: sveikatos ir sporto diena,   

rengiamas konkursas I gimnazijos klasių mokiniams  „Sveiko maisto savaitė“, propaguojama sveika 

mityba, sveika gyvensena, gimnazistai visada dalyvauja konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. 

Gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Gimnazijoje nuolat kuriama 

funkcionali mokymosi aplinka, tobulinamos edukacinės erdvės. Yra šiuolaikiškas informacinis 

centras, kuriame sudarytos sąlygos naudotis IT , kitomis mokymosi priemonėmis. 

Gimnazijoje Vaiko gerovės komisija dirba pagal reglamentą parengtą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 579 „Dėl mokyklos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Ši komisija sprendžia įvairius klausimus reglamentuotus vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo, vaiko gerovės komisijos organizavimo tvarkos aprašo. 

Vaiko gerovės komisija nagrinėja mokinių lankomumo problemas pagal gimnazijos I-IV  

klasių mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašą, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus, 

pasitaikančias specialiųjų poreikių problemas. Gimnazijoje renkama informacija iš mokytojų, klasės 

auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų (psichologės, socialinės pedagogės), mokinių tėvų bei 

atliekami tyrimai  norint užtikrinti gerą gimnazijos mikroklimatą. 

              Ypatingas dėmesys skiriamas  patyčių ir smurto prevencijai. Gimnazijoje kiekvienais 

mokslo metais vykdomos: „Veiksmo savaitės be patyčių“, „Tolerancijos diena“, „Visuotinio 

švietimo savaitė“ ir kiti renginiai. Psichologė ir socialinė pedagogė kiekvieną savaitę I-IV gim. 

klasių mokiniams veda teorinius – praktinius užsiėmimus prevencinėmis temomis. 

 Teikiama pagalba mokiniams, patiriantiems socialinę atskirtį. Analizuojami mokinių 

tarpusavio santykiai, mokytojų ir mokinių bendravimo problemos. Teikiami siūlymai šioms 

problemoms spręsti. Šiai grupei vadovauja direktoriaus  pavaduotojas ugdymui V. Kepalavičius. 

Vaiko gerovės komisija dirba pagal parengtą Vaiko gerovės komisijos darbo planą, kuriame 

numatomos konkrečios veiklos kryptys, renginiai, aktualijos susijusios su prevencine veikla, teisės 

pažeidimais, tėvų švietimu, alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencija ir t.t.  Gimnazijoje į mokomuosius dalykus integruota alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa.  

Gimnazijoje registruojamos traumos, analizuojamos jų priežastys, organizuojamas traumų 

tyrimas kūno kultūros pamokose, įvesta traumų registravimo sistema gimnazijoje, kurios nesukelia 
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darbingumo praradimo daugiau kaip 1 dieną, gimnazijoje organizuojamas mokytojų ir mokinių 

budėjimas. 

Gimnazijoje vyksta apsilankančių asmenų registracija. Budėtojo poste, kuris įrengtas 

gimnazijos fojė,  budėtojas  registruoja visus apsilankančius asmenis, kad į gimnaziją nepatektų 

nepageidautinų, pašalinių asmenų. Gimnazijos koridoriuose, rūbinėse, gimnazijos  fojė  įrengtos 

vaizdo stebėjimo kameros. 

            Gimnazijoje pagalba mokinių savivaldos institucijoms teikiama įvairias būdais: gimnazijos 

renginių organizatorė R. Straigienė mokiniams padeda organizuoti renginius, sudaromos sąlygos 

bendrauti ir bendradarbiauti su Marijampolės regiono gimnazijų ir Marijampolės savivaldybės 

mokyklų mokinių savivaldos institucijomis. Gimnazijos mokinių tarybos nariai glaudžiai 

bendradarbiauja su socialine pedagoge, muzikos, choreografijos, dailės, teatro ir kitų dalykų 

mokytojais. Informacinių technologijų mokytoja J. Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja V. 

Žebrauskienė, renginių organizatorė R. Straigienė padeda tvarkyti mokinių ir gimnazijos internetinį 

tinklalapį.  

          2017 metais savivaldybės olimpiadose ir konkursuose iš viso buvo užimtos 78  prizinės 

vietos. Pagal dalykų grupes prizinės vietos pasiskirstė taip: tiksliųjų ir gamtos mokslų grupėje – 39 

prizinės vietos, humanitarinių ir socialinių mokslų grupėje – 37 prizinės vietos, menų ir 

technologijų dalykų grupėje – 2 prizinės vietos.  

           Respublikinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 14 gimnazistų. Jie dalyvavo 

matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, technologijų,  

olimpiadose bei jaunųjų filologų ir anglų kalbos konkursuose.  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo Kotryna Zaveckaitė ir Akvilė Vitkauskaitė. A. 

Vitkauskaitė užėmė III vietą. Akvilės mokytoja Violeta Žebrauskienė. Jaunųjų filologų konkurse 

dalyvavo Ignas Matusevičius ir Rugilė Naujalytė. I. Matusevičius užėmė II vietą. Igno mokytoja 

Regina Dilienė. Anglų kalbos olimpiadoje dalyvavo Paulius Subačius ir užėmė II vietą. Pauliaus 

mokytoja Gintutė Galadauskienė. Regioniniame meninio skaitymo konkurse dalyvavo Arnas 

Barišauskas ir užėmė II vietą. Arno mokytoja Valė Klesevičienė. Nacionalinio diktanto konkurse 

dalyvavo Gabija Tubelevičiūtė, mokytoja V. Žebrauskienė. Gabija tapo Nacionalinio diktanto 

nugalėtoja.  Geografijos olimpiadoje dalyvavo Augustė Vaznytė, mokytoja Judita Leišytė. 

Respublikiniame anglų kalbos konkurse dalyvavo Ieva Taraskevičiūtė ir Aušra Marcinkevičiūtė, 

mokytoja Jolanta Karalienė. Respublikinėje technologijų olimpiadoje dalyvavo Fausta Guogaitė, 

mokytoja Rūta Marčiulaitienė. Gimnazijos vaikinų tinklinio komanda iškovojo II vietą Lietuvoje. 

Komandos vadovė mokytoja S. Šedienė. Gimnazijos šaškininkų komanda iškovojo I vietą Lietuvos 

mokyklų žaidynių šaškių varžybose. Komandos vadovas mokytojas R. Lingaitis.  

 

3. GIMNAZIJOS  FINANSAVIMAS 2017 METAIS 

 

Gimnazijos finansavimui 2017 m. buvo patvirtinti šie asignavimai (tūkst. eurų):  

 iš viso -  1533,5 tame skaičiuje aplinkos lėšos – 282,8.  Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 55,6.   

 Mokinio krepšelio lėšos –  1178,0.  Įstaigos specialiųjų programų lėšos: 9,3.  

           2017 m. buvo realiai gautos lėšos (tūkst. eurų):  iš viso – 1516,7 tame skaičiuje aplinkos 

lėšos – 266,1. Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 55,6. Mokinio krepšelio lėšos –  1178,0.   

Specialiųjų programų lėšos –  9,2.  Gimnazija 2017 m. gavo 2,9 tūkst. eurų  2% paramos lėšų. 

2017 metų pradžioje gimnazija kreditinio įsiskolinimo neturėjo. Metų pabaigoje dėl pilnai negauto 

finansavimo susidarė 16,7 tūkst. eurų skola. Jei gimnazijos aplinkos finansavimas būtų įvykdytas 

pagal patvirtintus asignavimus kreditinio įsiskolinimo nebūtų. Aplinkos lėšos planuotos -  282,8 

tūkst.  Gautos lėšos – 266,1 tūkst. Skirtumas – 16,7 tūkst. Šiuo metu gimnazija kreditinio 

įsiskolinimo neturi. 
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4. GIMNAZIJOS MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

 

          2017 metais gimnazijoje didesni remonto ir rekonstrukcijos darbai nebuvo atliekami.       

Gimnazijos biblioteka gerai apsirūpinusi vadovėliais ir grožine literatūra. Gimnazijoje yra du 

informacinių technologijų kabinetai, įrengtas muzikos informacinių technologijų kabinetas, veikia 

modernus informacinis centras. Visų dalykų kabinetuose yra internetinis ryšys, gimnazijoje 

sėkmingai naudojamas e-dienynas, kabinetai aprūpinti kompiuteriais, vaizdo projektoriais, 

dokumentų kameromis, ekranais, atnaujinami mokykliniai baldai. Naudojant mokinio krepšelio 

lėšas gimnazijoje atnaujinamos mokymo priemonės: vaizdo projektoriai, planšetiniai, nešiojami ir 

stacionarūs kompiuteriai, daugiafunkciniai ir lazeriniai spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kitos 

priemonės.  

2017 metais  pagal tikslinius asignavimus buvo nupirktos naujos gimnazijos salės kėdės.  

 

5. INFORMACIJA APIE ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTUS PATIKRINIMUS 

 

2017 metais balandžio 27 d. gimnazijoje buvo atliktas patikrinimas, kurį vykdė Lietuvos 

metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus inspektoriai. Po patikrinimo buvo 

surašytas Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas. Akto išvada: Nepažeisti 

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimai. 

2017 metais rugpjūčio 18 d. gimnazijoje atliktas patikrinimas, kurį vykdė Marijampolės 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektorius. Atlikus operatyvinį priešgaisrinį techninį 

patikrinimą Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimų nenustatyta. 

2017 metais spalio 24 d. gimnazijoje atliktas patikrinimas, kurį vykdė Marijampolės 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai. Buvo surašytas Viešojo maitinimo įmonės 

patikrinimo aktas. Akto išvados: patikrinimo metu teisės aktų, reglamentuojančių maisto tvarkymą, 

saugą, kokybę, ženklinimą, bocidinių produktų naudojimą, esminių neatitikimų nenustatyta. 

Rekomenduojama atlikti bėgamą remontą, papildomai įsigyti valgymo indų. 

 

6. GIMNAZIJOJE NAUDOJAMOS AKTYVIOS PATYČIŲ IR SMURTO 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

           Gimnazija yra Sveikatą stiprinanti mokykla, kurios vienas iš prioritetų yra sveikatai palanki 

fizinė ir psichosocialinė aplinka. Šios srities uždavinys - plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, 

pagrindine vertybe laikant gerus gimnazijos bendruomenės narių santykius. Kitos svarbios darbo 

sritys yra fizinė gimnazijos aplinka ir sveikatos ugdymas. Šių darbo sričių uždaviniai yra kurti 

fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant 

tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus ir priemones, taip pat ugdyti sveikatai palankias gimnazijos 

bendruomenės kompetencijas. Visa gimnazijos bendruomenė stengiasi užtikrinti savo narių saugumą 

ir sveikatai palankią aplinką. 

         2017 metais gimnazijos bendruomenė dalyvavo patyčių prevencijos programos OLWEUS 

atrankoje ir buvo įtrauktą į mokyklų, diegiančių Olweus patyčių prevencijos programą 2017 – 2018 

m. sąrašą. Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir 

tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą gimnazijoje padeda įgyvendinti programos instruktorė 

Daiva Šabūnienė. 

          Gimnazijos bendruomenė yra supažindinta su gimnazijoje veikiančia patvirtinta smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka. Tvarkoje nustatyta, kad visi gimnazijos 

darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias, apibrėžta darbuotojų veiksmų seka, jų bendradarbiavimas, 

įtarus ar pastebėjus patyčias tarp mokinių, nustatyta pranešimų apie smurtą ir patyčias procedūra.  

         Gimnazijoje kiekvienais mokslo metais vykdomos „Veiksmo savaitės be patyčių“, 

„Tolerancijos dienos“, „Visuotinio švietimo savaitės“, įvairūs sveikatinimo renginiai. Šiems 
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renginiams ir kitai prevencinei veiklai organizuoti ir vykdyti 2017 metais gimnazijai buvo skirta 600 

eurų. 

         Psichologė ir socialinė pedagogė kiekvieną savaitę I-IV gim. klasių mokiniams veda teorinius – 

praktinius užsiėmimus temomis:  „Supažindinimas su gimnazijos tvarkomis, taisyklėmis“, 

„Susipažinimas su I-ų gim. klasių mokiniais per socialinius ir psichologinius žaidimus“, „Mokomės 

mokytis“, „Stresas ir emocijos“, „Egzaminų baimė“, „Mokinio kognityvinio pasaulio pažinimas“, 

„Mokinio vidinio pasaulio paslaptys“, „Paauglio pasaulis. Koks jis?“, „Žmogaus asmenybė ir 

karjera“. Gimnazijos pedagogai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Gimnazijoje 

vykdoma alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“  programa (IX-X klasių mokiniams), žmogaus saugos bendroji 

programa, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, sveikatos ugdymo bendroji programa. 

            2017 metais gimnazijos bendruomenė toliau dalyvavo sveikatą stiprinančios mokyklos 

veikloje. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs vykdytas sveikatinimo veiklas ir  

naują programą „Sveika mokykla-sveikas žmogus“, pratęsė sveikatą stiprinančios mokyklos  

pažymėjimą iki 2020 metų. Sveikatos stiprinimo programos „Sveika mokykla – sveikas žmogus“ 

paskirtis – kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę ugdymo aplinką, padėti visai 

bendruomenei  formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir atsakomybę už savo ir šalia esančio 

sveikatą. Programos įgyvendinimui pasitelkiami  mokiniai, jų tėvai, mokytojai, pagalbos 

specialistai, aptarnaujantis personalas, partneriai - specialistai iš visuomenės ir asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų,  sveikatinimo, ugdymo  institucijų: gydytojai, sveikatos stiprinimo specialistai, 

treneriai, lektoriai. Programa įgyvendinama šešiomis kryptimis: sveikatinimo politikos vykdymas, 

palankios  psichosocialinės aplinkos kūrimas, fizinės aplinkos gerinimas, žmogiškųjų ir materialiųjų 

resursų sveikatinimo veiklai telkimas, sveikatai palankių kompetencijų ugdymas, veiklos sklaidos ir 

tęstinumo užtikrinimas. 

            Į gamtos mokslų, dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus saugos, neformalaus švietimo 

teminius planus integruotos programos: „Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų prevencijos 

programa“, „Bendroji sveikatos ugdymo programa“, „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa“. Sveikata ugdoma ir projektinėje veikloje.  Sveikatinimo konsultacijos teikiamos 

mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Įgyvendinamas gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos planas.  

 

7.  PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU GIMNAZIJOS VEIKLA 

 

            Gimnazijos veiklos perspektyvos numatytos gimnazijos 2017–2019 m. strateginiame plane. 

2017 m. gimnazijoje nebuvo jokių struktūrinių pokyčių, gimnazija vykdė keturmetės gimnazijos 

funkcijas, problemų susijusių su gimnazijos veikla nebuvo. Pagrindiniai gimnazijos strateginiai 

tikslai išlieka: ugdymo kokybės užtikrinimas, darnus gimnazijos materialinės bazės vystymas, 

išsilaikymas šiuolaikinėje konkurencingoje aplinkoje. 

 

Gimnazijos direktorius                                                                               Vilhelmas Petkevičius 

 


