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|gyvendinant Rygi§kiu Jono gilrmazijos 2019-2021
2019  mokslo  metu  gimnazijos  veiklos  programa,  buvo  siekiama  teikti  kokybi§kas  §vietimo

paslaugas  saugioje,  §iuolaikinius reikalavimus  atitinkan6ioje mokymosi  aplinkoje.  Girmazijoje
ugdymo   turinys   fomuojamas   ir   ugdymo   procesas   organizuojamas   taip,   kad   kiekvienas
moksleivis  siektu  asmenines  pazangos,  geresniu  ugdymosi  rezultatu  ir  igytu  mokymosi  visa

gyvenima bntiqu kompetenciju visuma. Gimnazij oj e kuriana psichologi§kai, dvasi§kai ir fizi§kai
sveika ir saugi edukacine aplinka, ugdomas gimnazistu pilieti§kunas ir tauti§kunas, vykdomos
socialinio ugdymo, karjeros planavimo ir prevencijos programos. Atliekama gimnazijos veiklos

isivertinimoanalizeirsavianalize,josrezultataisvadovaujamasitobulinantgimnazijosveikla.
2018-2019 in. in. ugdymo procesas gimnazijoje buvo organizuojamas kryptingai,   siekiant

uztikrinti auk§ta ugdymo kokybe, ruo§iant mokinius brandos egzaminams ir pagrindinio ugdymo

pasiekimu patikrinimui.
2018-2019 mokslo metais gimnazija baige  152-oji abiturientu laida. Visi abiturientai laike

valstybinius brandos egzaminus.
Lietuviu  kalbos  ir  literattros  valstybini  egzamina  laike  -  197  abiturientai,  matematikos

egzamina -191, anglu k. egzamina  -198, istorijos egzamina  -114, biologijos egzamina -69,

geografijos  egzaming  -  29,  fizikos  egzaming  -  21,  chemijos  egzamina  -  20,  informaciniu
technologiju egzamina laike -19 abiturientu. Viena abiturient61aike vokie6iu kalbos egzaming.
Valstybiniu  egzamiqu auk§6iausius  ivertinimus  gavo  22  abiturientai.  Jie  gavo  31  §imtuka ir  3
devyniasde§imt  devynetukus.  Dvi  abiturientes    gavo  po  3  §imtukus,  penki  abiturientai  po  du
§imtukus.  Penkiolika  abiturientu  gavo  po  viena  §imtuka.  Brandos  atestatai  su pagyrimu  buvo

iteikti a§tuoniems abiturientams.
Auk§tosiose  mokyklose  mokosi   150   abituriequ  (   75,4  %   ),   116   (58,3   %)  mokosi

universitetuose.
Ketvirtojoje  Baltijos  §aliu  geografijos  olimpiadoje  2019  in.  gimnazijos  mokinys  pelhe

bronzos medali.  01impiada vyko birzelio 24 -28  d.  Kaliningrade, Baltijos federalinio lmanuelio
Kanto  universitete.   0limpiadoje  dalyvavo  46  moksleiviai  i§   §e§iu  Baltijos  §aliu:   Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos.

2018-2019    mokslo    metais    20    gimnazistu    atstovavo    Marijampoles    savivaldybei,
dalyvaudami  ivairiose  §alies  olimpiadose:  lietuviu  kalbos  ir  literatdros,  matematikos,  istorijos,
geografijos, chemijos, biologijos, fizikos, anglu kalbos, ekonomikos ir verslo bei anglu kalbos ir
filologu konkursuose. Laimetos dvi 11 vietos (geografijos bei infomatikos olimpiadose) ir dvi Ill
vietos (chemiios bei anglu k. olimDiadose\.

metu strategini veiklos plana ir 2018-



Nacionalinio diktanto respublikiniame tune i§ viso dalyvavo
Nacionalinio diktanto konkurse uzeme 11 vieta.  LR Prezidente D. Grybauskaite nugaletojai iteike

padeka.
LR  Seime  Nacionalineje  viktorinoje   „Vieni   i§   daugelio:   1918   in.   Vasario   16-osios

Lietuvos Nepriklausomybes Akto signatarai -valstybes kdrejai" gimnazijos 5 mokiniu komanda
uzeme 11 vieta.

Lietuvosmokiniura§iniukonkurse„Mtisuteises,mtisulaisves,mtisuEuropa"gimnazijos
mokine tapo nugaletoj a.

2019  in.  vasario  men.  gimnazijos  mokiniu  grupe  su  anglu  kalbos  mokytoja  dalyvavo
edukaciheje  kelioneje i Izraeli.

Geguzes   13-24  dienomis  gimnazijos  5  mokiniai  ir  mokytoja  dalyvavo  taaptautiniane
jaunimo mobilumo Erasmus+ projekte „Design Your Game" Labanore.
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2019  in.  rugsejo  menesi  gimnazijoje  pradetas  igyvendinti  24  men.  Erasmus+ projektas

„Basic Sciences All Over Life". Projekto partneriai Ispanijos, Portugalijos, Vengrijos, Turkijos ir
Italijos mokiniai bei mokytojai. Projekto biudzetas 31147 eurai.

Rugsejo  9-19  dienomis  gimnazijos  7  mokiniai  ir  dvi  mokytojos  dalyvavo  jaunimo
mobilumo Erasmus+ projekte „Save Our Money" Vengrijos Mezobereny mieste.

Spalio  1-12  dienomis gimnazijos  18 mokiniu grupe ir dvi mokytojos dalyvavo jaunimo
mobilumo Erasmus+ proj ekte „Think Criticolly" Slovakij oj e Po6uvadlianske Jazero mieste.

Spalio  22-  1apkri6io  2  dienomis  6  gimnazijos  mokiniai  ir  mokytoja dalyvavo jaunimo
mobilunoErasmus+projekte„Savanorystemanoprofesijai"MustjoeTalumiesteEstijoje.

Gimnazistai   aktyviai   dalyvavo   kasmetineje   gimnazijos   mokiniu  tiriamviu-ktrybiniu
darbu  konferencijoje.  Organizuota  tradicine  Stiduvos  kra§to  gimnaziju  mokiniu  matematikos
Olimpiada.

Gimnazijos  metodineje  taryboje  svarstytas  mokiniu  isivertinimas  pamokoje.  Pristatyti
btidai   ir   metodai,   kuriuos   naudoja   skirtingu   dalyku   mokytojai   organizuodami   mokiniu

isivertinima. Diskutuota kaip daznai mokiniai skatinami isivertinti savo ar vertinti kitu mokiniu
Zinias. Diskusijoje buvo aptarta isivertinimo nauda mokiniui.

Darbo   grupeje,   kartu   su  profesiniu   sajungu   atstovais,   svarstyta   gimnazijos   „Darbo
apmokejimo  sistema" jos  tobulinimo  galimybes.  Analizuotos  mokytoju veiklos bendruomenei,

parengtas  §ioms  veikloms  skiriaqu  valandu  projektas.  Svarstytas  2019-2020  in.  in.  Ugdymo
planoprojektas.Organizuotosatvirudurudienossavivaldybesmokyklu8klasiumokiniamsirju
tevams.

14 gimnazistu. Viena mokihe

Gimnazijos  senojo  pastato  antrame  auk§te  2019  in.  1apkri6io  21   d.  buvo  pristatytas

projektas     „Signatarai     sugrizta"     atidengti     gimnazijos     aukletiniu,     1918     in.     Lietuvos
Nepriklausomybes  akto  signatap  J.  Basanavi6iaus,  S.  Banai6io,  P.  Dovydai6io,  P.  Klimo,  J.
Staugai6io ir J. Vailokai6io portretai. Juos  nutape dailininke Neringa Krivi6iene.

Visa  tai   irodo,   kad   gimnazijoje   sudarytos   salygos   mokiniu   pilietiniam,   dvasinian,
dorovinian ir kultthniam brendimui, kuriama sveika ir saugi edukacine aplinka.

2019 metais gimnazijoje toliau  buvo  vykdoma sveikata stiprinan6ios mokyklos programa
„Sveika  mokykla  -  sveikas  inogus",  kurios  veikla  nunatyta  iki  2020  metu.  Gimnazijoje

organizuoti   sveikos   gyvensenos   renginiai   itrauke   didele   dali   girmazijos   bendruomenes   i
sveikatinimo veikla.

Gimnazijoje nuolat kuriama funkcionali mokymosi aplinka. 2019 in.  pavasari  gimnazijoje



pradeti vykdyti proj ekto „Ugdymo kokybes gerinimas" darbai.
irengta mokiniu rekreacine-ktrybin6  erdve. Gimnazijos priestate renovu;ti du fizikos kabinetai,
vienamejuirengtafizikoslaboratorija.Antranepriestatoauk§terenovuotasbiologijoskabinetas,
o§aliai§dviejukabinetuirengtabiologijoslaboratorija.Pirmamepriestatoauk§te§aliachemijos
kabineto, i§ dvieju kabinetu irengta §iuolaikine modemi chemijos laboratorija.  Gimnazijoje yra
funkcionalusinformaciniscentras(skaitykla,intemetineskaitykla,biblioteka),kuriamesudarytos
salygos naudotis §iuolaikinemis ugdymo priemonemis.

Girmazijos   psichologe,    socialine   pedagoge   mokiniams   teikia   pagalba,   susijusia   su
socialinemis, psichologinemis, bendravimo problemomis, teikia kaljeros planavimo, orientavimo
ir infomavimo paslaugas,  organizuojamos i§vykos  i karjeros muges,  supazindina mokinius  su
studijomis uzsienyje. Kasmet organizuojamos VU dienos gimnazijoje.

Girmazijoje   populiarios   kapjeros   dienos.   Buv?   gimnazistai   pristato   savo   profesijas,
vykdomas karj eros veiklinimas.

Girmazijoje  veikia  Vaiko  geroves  komisija.   VGK  nariai   stebejo,     vertino  girmazijos
ugdymosi   aplinka,   mokiniu   sauguma,   analizavo   mokiniu   ugdymosi   poreikius,   problemas,

priezastis,  nustate  §vietimo  pagalbos  priemoniu  prioritetus,  kryptis,  teikimo  formas,  nagrinejo
girmazijosnelankymo,nepazangausmokymosipriezastis,emesiveiksmu,padedan6iusugrazinti
mokinius  i  gimnazija  ir  sekmingai  mokytis,  konsultavo  tevus  vaiky  ugdymo  organizavimo,
elgesio,  lankomumo,  saugumo uztikrinimo ir kitais klausimais,  spr?sdama konkretaus mokinio

problemas,  rinko  informacija i§ mokytoju,  klasiu  aukletoju,  §vietimo pagalbos  specialistu, tevy
(globeju,  rfupintoju),  atsizvelge  i  aplinkos  ir  gimnazijos  mikroklimato  veiksnius,  su  kuriais
susiduriamokiniai,planavo,kasbusdaroma,kokia§vietimoarkitokiapagalbabusteikiama.

2019 in. gimnazijoje buvo igyvendintos strateginio plano ir girmazijos metinio veiklos plano
svarbiausios kryptys.

Salia skaityklos ir dailes

11 SKYRIUS
METU VEIELOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai I)rae.iusiu metu veiklos rezultatai

Metu uzduotys
Siektini rezultatai

Rezultatu vertinimorodikliai(kuriais

Pasiekti rezultatai ir ju(toliau - vadovauj antis vertinama,arnustatytosuzduotysivykdytos)Daugiaunei15procentu
uzduotys) rodikliai

1.1. Siekti Girmazijos
2019 metais VBE i§ visolaike198abiturientaiirgavo859ivertinimus,i§ju189ivertinimaisieke86irdaugiauball,taisudaro22procentusvisugautuivertinimu.

ugdymokokybes,uztikrintikiekvienomokiniopazang?irjogaliasatitinkan6ius ugdymo kokyb? VBE  ivertinimai 86 balai
irodo geri VBE ir ir daugiau.
PUPP rezultatai. 2019 in. IiepaPUPPlietuviu kalbos irliterattrosmokiniurezultatuvidurkisvir57

mokymosipasiekimus. Lietuviu kalbos irliterattrosPUPP



balu, o matematikos vir§ dalyvavo 157 mokiniai.

2018-2019 in.in.

6,5 balo.2019in. sausis-1iepaGirmazijosmokiniu Patikrinimo rezultatuvidurkis7,3balo.MatematikosPUPPdalyvavo157mokiniai.Patikrinimorezultatuvidurkis6,52ba]o.Girmazijose-dienyno

girmazijoje 2 % pazangunas2018-2019
ataskaitu duomenimis

sunazejo in.in. didesnis nei 96 2018-2019 in.in.

nepazangiu procentai. girmazij os mokiniu
mokiniuskai6ius. 2019 in. sausis-liepa metinis pazangunas yra100procentu.Uzduotisivykdyta100%

1.2.Uztikrinti I8yvendinti 2019 in. gimnazijoje
2019 in. girmazijojegirmazijoje sveikata suorganizuoti 4-5

saugia bei gera stiprinan6ios sveikatinimo renginiai su sekmingai igyvendinta

emocin?  aplinka. mokyklos gimnazij os bendruomene. sveikata stiprinan6ios
prograna „Sveikamokykla-sveikasinogus"Uztikrinti 2019 in. sausis-gruodis2019in.girmazijoje mokyklos programa„Sveikamokykla-sveikasinogus".Girmazijojeorganizuotasrenginyssavivaldybesmokykloms„Sveikatastiprinan6iumokyklubangaperLietuva".Organizuotitradiciniaisveikatinimorenginiai:„Sveikomaistosavaite",„Ko§esdiena",Sporto§vente,protumti§is„AIDS:geriauZinoti",„Vandensdiena",„Tolerancijosdiena".ISvisoorganizuoti9sveikatinimorenginiai.Girmazijojemokiniai

turiningas, suorganizuoti 5 - 6

isimenan6ias, renginiai, kurie uztikrino organizuojarenginius,

prasmingas ir isimenan6ias, prasmingasirmaloniasgyvenimogirmazijojepatirtis.2019in.sausis-gruodis kurie uztikrina
malonias isimenan5ias ir

8yvenimo prasmingas gyvenimo



1.3. Siekti, kad

girmazijoje girmazij oj e patirtis:
patirtis.2019-2020 in.in. idomtis netradiciniaivalstybiniu§ven6iuminejimai,konferencij osir§ventesskirtosZymiugirmazijosaukletiniuprisiminimui,abiturienqu§imtadienio,paskutinioskanbutio,mokytojudienos§ventes,tradicinis80-90-ujumetu§okiuirmadevakaras-konkursas,tirianujuirhirybiniumokiniudarbukonferencija,Stiduvoskra§togimnazijumokiniL|matematikosolimpiada,muzikosir§okiudienos,VUirLSMUdienos,metinisgirmazijosmokiniumi§rauschoroatsisveikinimokoncertasbeikitirenginiai.Uzduotisivykdyta100°/o

2019 in. girmazijoje 2019 metais rugsejo men.
nuo 2019-2020 girmazijoje irengtos ir veikia fizikos, girmazij oj e buvo
in.in. girmazijoje veikia gantos biologijos ir chemijos

paruostos fizikos
veiktu gamtosmokslulaboratorijos. mokslu laboratorijos.

chemijos ir biologijoslaboratorijupatalpos.Spalio-lapkri5iolaboratorijos.Laboratorijos 2019 in. sausis-rugsejisLaboratorijoseyra

aprfupintos reikalinga sunontuota menesiais buvo
reikiana iranga ir iranga ir priemones. sumontuoti laboratorij u
priemonemis. 2019 in. sausis-rugsejis baldai ir nupirktosreikalingospriemones.Deluzsit?susiuvie§viupirkimulaboratorijoseneirengti3Dprojektoriai.Uzduotisivykdyta100%

1.4. Sudaryti 2019-2020 in.in. i Bendradarbiauj ama su ne Del savanori§ku veiklu
palankias salygas savanoriskas maziau kaip 1 -2 girmazija
mokiniu veiklas istaigomis/organizacijomis/ bendradarbiauj a su
socialiniu gimnazijoje socialiniais partneriais del Maltos ordino vaikydienoscentru,



pilietiniu itraukiani savanorisku veiklu Marij anpoles ligonine,
kompetencijti bendruomenes atlikimo. Marij anpoles Sv.
ugdymui vykdant nariai.Sudarytos 2019 in. sausis-gruodis|sijungtainemaziaukaip mergeles Marijos globos
savanori§kas nanais, Marij anvpoles
veiklasgirmazijoje,priimant kulttros centru. Siose

galimybes istaigose girmazij os
pilieti§kuno\,,,, mokiniai atlieka ivairiassavanori§kasveiklas.GirmazijosI-Illklasiu

savanorius,bendradarbiaujantsusocialiniais zlnias {prasmintiprcktihejearprojektihejeveikloje.

partneriais 1 -2 savanorystes akcijas. mokiniai, antrus metus,
Marijanpoles Girmazijojeinicijuojanossavanorystesakcijos,iniciatyvos.2019-2020m.in. 2019 in. sausis-gruodis alrtyviai dalyvauj a
savivaldybeje.1.5.Siekti,kad visuomeninesorganizacijos „Kartutikraigalime"savanorystesprogranoj e.Girmazijos11klasesmokineyra§iosorganizacijosviceprezidenteirvykdomosprogramos„Noriumokyti(s)"aktyvidalyve.1§visoprogramoje„Noriumokyti(s)"dalyvauja10savanoriu.Girmazijosmokiniaidalyvaujasavanori§kojeakcijoje„Darom",akcijoje„Maistobankas",Maltosordinosavanori§koseakcijose.Uzduotisivykdyta100%

lrengta rekreacine patalpa 2019 metais girmazijoje
girmazijos girmazijoje su reikalinga iranga ir pertwarkius patalpas prie
mokiniai nuo veikia modemi priemohemis. informacinio centro
2019-2020 in.in. rekreacihe erdve. 2019 in. sausis-rugsejis|rengtatrehiruokliu irengta rekreacine

galetu naudotismodemizuotomisrekreacinemisbei Atnaujintospatalposprie
laisvalaikio erdvemokinians.Reikalingairangairpriemones

sporto sales, nupirktos spalio menesi.Nuo2019metaisrugsejo
ktho kultdrai ir pertvarkyti
spoftui persirengimo
pritaikytomis kanbariai ir

du§ai. patalpa, veikia nauj i menesi gimnazij oj e



erdvemis. persirengimo kanbariai ir
du§ai.
2019 in. sausis-rugsejis

veikia nauji vaiking ir
merging persirengimo
kanbariai ir du§ai. §alia
sporto sales irengta
treniruokl iu patalpa.
Uzduotis ivykdyta 100%

2.  Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

Uzduotys / veiklos Poveikis §vietimo istaigos veiklaiGimnazijojepatobulintairsekmingaitaikoma  mokytoj udarboapmokejimosistema.Mokytojumetodinese
2.1. Mokytoju etatinio darbo
uzmokes6io sistemos tobulinimaas

grupese    diskutuota   ir    su   profesihemis    sajungomissuderintasbendruomenesvalandyskyrimas,rastos

galimybes  apmoketi   uZ  mokytoju  atliekamas  veiklas
gimnazijoje.    Kiekvienam   mokytojui   parengti   darbo
sutarties   pakeitimai,   detalus   skiriamo   etato   valandui§destymaspagalsutartasatliktiveiklas.Mokytojudarbasapmokamaspagalkontaktines,sukontalctihemis

susijusias     nekontaktines     ir     bendruomenei     skirtas
valandas.

2.2. Bendradarbiavimas su Apibendrinant  Lietuvos  valstybes  atktrimo  §imtme5io
Marij anpoles Rotary klubo nariais renginius       gimnazijoje       organizuota      konferencija„Signataraisugrizta".Pokonferencijos,bendradarbiaujantsuMarijampolesRotaryklubu,

gimnazijos    seno    pastato    antrajame    auk§te,    buvo
pristatyti gimnazij os aukletiniu,  Nepriklausomybes akto
signatap portretai. Renginiai skirti Zymiems gimnazijosaukletiniamsprisimintiuztikrinamokiniupatriotinio,pilietiniougdymokokyb?.

2.3. Gimnazijos kabinetu remonto 2019  metu  vasara  gimnazijoje  atlikti  patalpu  remontodarbai.Atnaujintitryskabinetai.Kabinetuosei§dazytos
darbu igyvendinimas.

sienos,    pakeista    grindu    danga,    atnaujinti    baldai,
i§lakuotos  grindys  gimnazijos  ir  sporto  salese.  Rtisyje
irengti   vaikinu   ir   merginu  tualetai.   Buvo  pagerintospatalpuhigiehinessalygos.



Ill SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCKUMPETHNCIJU TOBULINIMAS3.Pasiekturezultatuvykdantuzduotisisivertinimas

Uzduo6iu ivykdymo apra§ymas P azymimas atitinkanaslangelis

3.1. Uzduotys ivykdytos ir vir§ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai IGeraiIPatenkinamaiI
3.2. Uzduotys i§ esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

3 .3 . |vykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
3 .4. Uzduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinanai I

Girmazij os direktorius REfaz Vilhelmas petkevi6ius   2020-01 -22

IV SKYRIUS
VERTINIM0 PAGRINDIMAS IR SI0LYMAI

5. Ivertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai:

Gimnazij os tarybos pirmininke
®arasas)

6. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

Virginij a Giedraitiene

Marij ampoles savivaldybes meras

Galutinis metu veiklos ataskaitos ivertinimas

(para§as)
Povilas Isoda


