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I. VADOVO ŽODIS 

 

       Rygiškių Jono gimnazija – seniausia vidurinį išsilavinimą teikianti Sūduvos krašto mokykla 

įkurta 1867 m. Iš kitų savivaldybės mokyklų ji išsiskiria ypatingai garsia istorine praeitimi, 

tautinėmis tradicijomis. Jau XIX amžiaus pabaigoje gimnazija garsėjo kaip lietuvybės židinys. Čia 

mokėsi kelios dešimtys Lietuvos kultūrai, politikai, ekonomikai nusipelniusių žmonių. Jų atminimas 

įamžintas ir saugomas gimnazijos istorijos muziejuje, kuris nekartą šalies mokyklų muziejų veiklos 

apžiūros-konkursuose laimėjo prizines vietas ir buvo apdovanotas diplomais. Gimnazijos patalpose 

yra ir V. Mykolaičio-Putino muziejus. Gimnazijos mokiniai turi unikalią galimybę naudotis muziejų 

fondais, geriau pažinti krašto istoriją, plėsti kultūrinį akiratį, puoselėti tautinį tapatumą. Gimnazijos 

muziejų lanko mokinių ir mokytojų ekskursijos iš visos Lietuvos. 

      Rygiškių Jono gimnazija pasižymi dideliu intelektualiniu potencialu. Gimnazijoje dirba 45 

mokytojai metodininkai, 3 – mokytojai ekspertai. Gimnazijoje 2021 m. dirbo 89 darbuotojai, iš jų 

62 pedagoginiai darbuotojai, 3 kultūros ir 24 techninio personalo darbuotojai.   

      Gimnazijos administraciją sudaro gimnazijos direktorius ir du pavaduotojai ugdymui. 

Gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai: psichologas ir socialinis pedagogas. Taip pat du 

bibliotekininkai, renginių organizatorius, muziejininkas.  

  2021-09-01 gimnazijoje suformuoti 29 klasių komplektai, vienu komplektu daugiau, nei 2020 

m. Iš viso gimnazijoje mokosi 812 mokinių vidutiniškai po 28 mokinius klasėje. 

  Informaciją apie gimnaziją galima rasti: www.mrjg  

 

II. GIMNAZIJOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

        Pagrindinis 2021 m. gimnazijos strateginis tikslas: modernios, konkurencingos, teikiančios 

kokybiškas švietimo paslaugas gimnazijos veiklos organizavimas, gimnazijos moksleivių ugdymas, 

saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje. 

        Įgyvendinant Rygiškių Jono gimnazijos 2020-2022 metų strateginį veiklos planą ir 2021 

mokslo metų gimnazijos veiklos programą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas 

saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje. Gimnazijoje ugdymo 
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turinys formuojamas ir ugdymo procesas organizuojamas taip, kad kiekvienas moksleivis siektų 

asmeninės pažangos, geresnių ugdymosi rezultatų ir įgytų mokymosi visą gyvenimą būtinų 

kompetencijų visumą. Gimnazijoje kuriama psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveika ir saugi 

edukacinė aplinka, ugdomas gimnazistų pilietiškumas ir tautiškumas, vykdomos  socialinio 

ugdymo, karjeros planavimo ir prevencijos programos. Atliekama gimnazijos veiklos įsivertinimo 

analizė ir savianalizė, jos rezultatais vadovaujamasi tobulinant gimnazijos veiklą. 

          2020-2021 m. m. ugdymo procesas gimnazijoje buvo organizuojamas kryptingai,  siekiant 

užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, ruošiant mokinius brandos egzaminams ir pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimui bei kuriant emociškai saugią aplinką.  

          2021 m. gimnazijos mokytojai jau turėjo pakankamai patirties organizuojant nuotolinio 

mokymo procesą. Iki mokslo metų pabaigos nuotolinio mokymo procese gimnazijoje buvo 

naudojama viena virtuali mokymosi aplinka MOODLE. Mokymui organizuoti naudojamos 

skaitmenines mokymosi aplinkos: „Eduka klasė“, „Egzaminatorius“, „E-testai“, „Vyturio“  

leidyklos skaitmenine biblioteka, Nacionalinės švietimo agentūros viešinamos skaitmeninės 

mokymo priemonės, įvairios atviro kodo nemokamos skaitmeninės mokymo priemonės ir kt. 

Mokytojai  rengė skaitmeninį ugdymo turinį, užduotis, testus, bendradarbiavo, dalinosi informacija. 

Nuolat buvo bendraujama su gimnazijos Mokinių taryba, išklausoma jų nuomonė, pastebėjimai, 

priimami sprendimai, kaip sklandžiau organizuoti ugdymą. Organizuojant mokymą nuotoliniu būdu 

didžiausias praradimas yra tai, kad negalima organizuoti tiriamosios - praktinės mokinių veiklos. 

         Nuo 2021 m. gegužės mėn. į gimnaziją kontaktiniam mokymui sugrįžo abiturientai. Su 

abiturientais dirbantys mokytojai sėkmingai išnaudojo abiturientams skirtas konsultacines valandas. 

Kontaktiniai užsiėmimai ir konsultacijos padėjo abiturientams sumažinti dėl nuotolinio mokymosi 

atsiradusiais spragas.  

         2021 m. rugsėjį  pasitikome numatę sklandų sugrįžimą į kontaktinio ugdymo procesą.  Buvo 

laikomasi ŠMSM ir SMM rekomendacijų bei gimnazijoje  sudaryto ugdymo organizavimo plano. 

Gimnazijoje atskyrėme mokinių srautus, numatėme jiems atskirus įėjimus-išėjimus į gimnaziją. 

Nustatytos tvarkos valgykloje, priskirtos atskiros pertraukos skirtingų klasių mokiniams. Atskirtos 

klasės fizinio ugdymo persirengimo kambariuose. Patalpos  buvo reguliariai dezinfekuojamos ir 

vėdinamos. Gimnazijoje reguliariai vykdomas mokinių testavimas. Visiems gimnazijos 

darbuotojams ir mokiniams du kartus buvo organizuota galimybė gimnazijoje pasiskiepyti trečiąja 

vakcinos doze. Visos numatytos ir  įgyvendintos  priemonės  leido tinkamai organizuoti kontaktinį 

ugdymo procesą ir išvengti didelių Covid-19 susirgimų. Susirgusių mokinių procentas gimnazijoje 

buvo mažas. Rugsėjo mėn. susirgusių buvo 0,86; spalio -  1,7; lapkričio -  0,49; gruodžio - 

0,86. Pasiskiepiję 97 gimnazijos mokytojų. Užtikrinant ugdymo procesą kontaktiniu būdu ir 

siekiant mažinti nuotolinio mokymo spragas, nuo mokslo metų pradžios, buvo organizuojamos 

mokomųjų dalykų konsultacijos, dalyvaujame geros savijautos programoje, mokytojai skatinami 

rūpintis savo emocine sveikata, organizuojama pagalba abiturientams, vykdoma Vaiko gerovės 

komisijos veikla ir savalaikės pagalbos teikimas.           

           2021 m. pagrindinė BE sesija prasidėjo birželio 7 dieną. Paskutinį egzaminą abiturientai 

laikė liepos 20 dieną. 2020-2021 mokslo metais gimnaziją baigė 154-oji abiturientų laida. Visi 

abiturientai laikė valstybinius brandos egzaminus.  

          Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą laikė 154 abiturientai, matematikos 

egzaminą – 144, anglų k. egzaminą  – 153, istorijos egzaminą  – 91, biologijos egzaminą – 37, 

geografijos egzaminą - 31, fizikos egzaminą - 11, chemijos egzaminą – 9, informacinių technologijų 

egzaminą laikė – 19 abiturientų. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

2021 metais gimnazija buvo paskirta bazine mokykla. Gimnazijoje - bazinėje mokykloje egzaminus 

laikė 49 eksternai. Valstybinių egzaminų aukščiausius įvertinimus gavo 15 abiturientų. Jie gavo 21 

šimtuką ir 5 devyniasdešimt devynetukus. Vienas abiturientas  gavo 5 šimtukus ir vienas 

abiturientas gavo tris šimtukus. Trylika abiturientų gavo po vieną šimtuką. Brandos atestatai su 

pagyrimu buvo įteikti penkiems abiturientams. 
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        2021 m. NŠA gimnazijoms pateikė VBE rezultatų tendencijas. Gimnazijos VBE rezultatų 

vidurkiai buvo lyginami su šalies ir savivaldybės rezultatų vidurkiu.  

 

VBE pavadinimas Gimnazijos vidurkis Šalies vidurkis Savivaldybės vidurkis 

Lietuvių kalba 59,5 42,4 49,1 

Matematika 37,8 31,2 29,2 

Anglų kalba 68,9 61,1 64,6 

Istorija 57,5 47,4 44,9 

Biologija 71,0 50,7 45,9 

Chemija 66,4 46,6 59,3 

Fizika 51,4 42,7 51,6 

Informatika 52,4 43,1 57,5 

Geografija 42,9 47,3 40,7 

 

      Gimnazijos VBE rezultatai 2021 metais: 

 

Egzamino 

pavadinimas 

Laikiusių 

mokinių 

skaičius 

Gavo 100 balų 

skaičius ir  

gimnazijoje 

Išlaikiusių „86“  

ir daugiau skaičius 

ir  gimnazijoje 

Neišlaikiusių 

skaičius ir  

gimnazijoje 

Neišlaikiusių   

Lietuvoje 

Lietuvių k. 154 8 – 5,2 39 – 25,3 6 – 3,8  8,6 

Matematika  144 4 – 2,7      14 –  9,7 17– 11,8 15,2 

Anglų k. 153 4 – 2,6 54 – 35,2  1 – 0,65  2,1 

Istorija 91  1 – 1,09 16 – 17,5 -  1,3 

Biologija 37  4 – 10,8 14 – 37,8 -  2,8 

Geografija 31 - - -   2,0 

Fizika 11 - 1 –  9,0 -   3,0 

Chemija 9 -        3 –  33,3 -   5,5 

Informatika 19 -  4 – 21,0  1 – 5,2   8,7 

 

         Aukštosiose mokyklose mokosi 124 abiturientai (80,0), iš jų 94 (60,6) mokosi 

universitetuose. 

      2021 metais kovo mėn. pirmą kartą vyko bandomasis nuotolinis PUPP, kurio metu buvo 

išbandyta nuotolinė pasiekimų patikrinimo sistema. Pasiekimų patikrinime dalyvavo 198 antrų 

klasių mokiniai. Matematikos nuotolinis PUPP vyko balandžio 23 dieną, lietuvių kalbos ir 

literatūros nuotolinis PUPP vyko gegužės 21 dieną. Mokinių darbai buvo vertinami nuotoliniu 

būdu. Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis gimnazijoje 7,13 balo (šalyje – 6,1 

balo). Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis gimnazijoje 7,28 balo 

(šalyje – 6,5 balo). 

       2020-2021 mokslo metais gimnazijos mokiniai savivaldybės olimpiadose ir konkursuose 

užėmė 55 prizines vietas, net 30 gimnazistų atstovavo Marijampolės savivaldybei dalyvaudami 

įvairiose šalies olimpiadose: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, geografijos, 

anglų kalbos, istorijos, informatikos, chemijos, filosofijos bei filologų konkurse. Laimėtos dvi I 

vietos (geografijos bei informatikos olimpiadose), penkios II vietos (lietuvių kalbos ir literatūros, 

biologijos, filosofijos ir ekonomikos) ir viena III vieta (filologų konkurse). Šalies olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojus, jų mokytojus birželio 2 d. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda 

apdovanojo padėkos raštais. 

          2021 m. vasario mėn. pirmą kartą gimnazijos istorijoje tradicinė abiturientų Šimtadienio 

šventė vyko nuotolinių būdu. 

          2021 m. spalio mėn. gimnazijos mokinių grupė ir dvi mokytojos dalyvavo Erasmus+ projekto 

„Basic Sciences All Over Life“ veikloje Portugalijoje. Projekto partneriai Ispanijos, Portugalijos, 
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Vengrijos, Turkijos ir Italijos mokiniai bei mokytojai. 2019 m. lapkričio mėn. Sevilijoje (Ispanija) 

įvyko projekto atidarymas. 2022 m. sausio 10 – 14 dienomis projekto dalyviai atvyks į 

Marijampolę. 

          2021 m. lapkričio mėn. Gimnazijos taryba organizavo mokinių, mokytojų, mokinių tėvų ir 

gimnazijos administracijos diskusiją apie ugdymo turinio įgyvendinimą gimnazijoje. 

          2021 m. rudenį gimnazijoje įvyko tradicinė gimnazijos mokinių tiriamųjų-kūrybinių darbų 

konferencija „Stebiu – tiriu – kuriu – dalinuosi“. 

          Lapkričio mėn. menininkas, neurologas dr. Audrius Plioplys iš Čikagos (JAV), dovanojo 

gimnazijai savo sukurtą įspūdingą paveikslą, skirtą prof. Marijai Gimbutienei.  

          Dr. Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo metinėms paminėti gimnazijos mokiniai 

vadovaujami mokytojų sukūrė muzikinę kompozicija „Mano Tėvynė prie Jo širdies“.            

          2021 m. gruodžio 8 d. gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo parodos „Jonas Jurašas. 

Būties kaina“ atidaryme Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Paroda skirta legendinio teatro 

režisieriaus Jono Jurašo 85-osioms gimimo metinėms. Parodos kuratorė Liucija Armonaitė išsamiai 

papasakojo apie įdomiausius parodos eksponatus, dėkojo Rygiškių Jono gimnazijai, kuri yra viena 

iš šios parodos partnerių. Gimnazijos istorijos muziejaus darbuotoja šiai parodai iš archyvo surado 

11b klasės, kurioje mokėsi J. Jurašas, žurnalą. Žurnalo originalas parodoje saugomas po stiklu, bet 

šalia yra specialiai pagaminta jo kopija. Vakare parodos dalyviai žiūrėjo spektaklį „Balta drobulė“, 

kurį režisavo Jonas Jurašas.   

           2021 metais gimnazijoje toliau  buvo vykdoma baigiamoji sveikatą stiprinančios mokyklos 

programos dalis „Sveika mokykla – sveikas žmogus“. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai 

dalyvavo nacionalinio judumo iššūkyje. Lapkričio 24 d. gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai ir 

aktyviausi mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos nacionalinio 

judumo iššūkio apdovanojimuose ir darnaus judumo forume. LR Prezidentas Gitanas Nausėda 

gimnazijos bendruomenei, I vietos nugalėtojai, įteikė padėką už aktyvų dalyvavimą nacionalinio 

judumo iššūkyje ir prisidėjimą prie darnios, žalios, tvarios, stiprios Lietuvos kūrimo. 

         Visą tai įrodo, kad gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių pilietiniam, dvasiniam, doroviniam 

ir kultūriniam brendimui, kuriama sveika ir saugi edukacinė aplinka.   

         Gimnazijoje nuolat kuriama funkcionali mokymosi aplinka. 2021 m. gimnazijoje vienuolikoje 

kabinetų buvo įrengti išmanieji ekranai su mokomosiomis programomis. Buvo pagerintos kabinetų 

mokomosios priemonės, pamokų kokybė ir vaizdumas, skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas 

pamokoje.   

         Gimnazijos psichologė, socialinė pedagogė mokiniams teikia pagalbą, susijusią su 

socialinėmis, psichologinėmis, bendravimo problemomis, teikia karjeros planavimo, orientavimo ir 

informavimo paslaugas, supažindina mokinius su studijomis užsienyje.  

         2021 m. pavasarį vykdyto audito metu gimnazija dokumentais patvirtino, kad laikosi patyčių 

prevencijos Olweus programos standarto reikalavimų. Po audito gimnazija pripažinta OLWEUS  

mokykla 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams. 

         Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. VGK nariai stebėjo, vertino gimnazijos ugdymosi 

aplinką, mokinių saugumą, didelį dėmesį skyrė mokinių poreikių tenkinimui nuotolinio mokymo 

metu. VGK organizavo posėdžius, kuriose buvo aptariamos šios problemos: mokinių pamokų 

nelankymo priežastys, mokinio elgesio taisyklių pažeidimai, prevencinių veiklų veiksmingumas, I 

gimnazijos klasių mokinių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo aptarimas, krizių 

komandos veiklų aptarimas, mokinio elgesio taisyklių priedo COVID-19 pandemijos laikotarpiu 

aptarimas ir  paruošimas. Vykdoma mokinių elgesio stebėjimai per pamokas, pertraukas, renginių 

metu. Analizuojami duomenys dėl veiklų veiksmingumo, teikiamos rekomendacijos. Buvo teikiama 

pagalba mokiniams, turintiems  socialinių, psichologinių ir pedagoginių problemų. Pagalba 

teikiama šeimoms, kurių vaikai turi adaptacijos, bendravimo, mokymosi, elgesio problemų. 
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Organizuojama socialinė parama, bendradarbiaujama organizuojant sveikatos priežiūrą  

gimnazijoje. Vykdomas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis pakartotinis 

įvertinimas. Teikiamos rekomendacijos dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų  pedagogams, 

tėvams. Siekiant gerinti darbą su specialiųjų poreikių mokiniais buvo organizuotas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojai dalyvavo Marijampolės Meilės Lukšienės ir Lazdijų švietimo 

centrų organizuojamuose specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursuose, kurių 

trukmė 60 val.  

        2021 m. gimnazijoje buvo įgyvendintos svarbiausios strateginio plano ir gimnazijos metinės 

veiklos programos kryptys užtikrinant sklandų nuotolinį ir kontaktinį ugdymo procesus. 

        Gimnazijos strateginio tikslo įgyvendinimui 2021 m. buvo patvirtinti šie asignavimai (tūkst. 

eurų):  iš viso – 1879,5 tame skaičiuje aplinkos lėšos – 367,9.  Mokymo lėšos –  1479,9.  Įstaigos 

pajamų lėšos: 6,3. Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 25,4. 2021 m. buvo realiai gautos lėšos 

(tūkst. eurų):  iš viso – 1878,3  tame skaičiuje aplinkos lėšos – 367,9. Mokymo lėšos –  1479,9. 

Įstaigos pajamų lėšos –  6,3. Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 24,2.  2021 m. gimnazija  gavo 

1,7  tūkst. eurų  2% paramos lėšų. 2021-12-31 gimnazijos kreditinis įsiskolinimas 1487,32 euro. 

Kreditinis įsiskolinimas susidarė dėl pasikeitusių šilumos kainų. 

        2021m. nuo rugsėjo 1d. iki 2021m. gruodžio 23d. gimnazijos mokinių konsultacijoms 

mokymosi praradimams kompensuoti skirta 12180 eurų. 2021 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje atliktas 

tyrimas mokinių nuotolinio mokymo praradimams nustatyti. Po tyrimo nutarta: pagrindinių dalykų 

metodinėse grupėse parengti mokinių žinių patikrinimo užduotis, gimnazijos ugdymo plane 

numatyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokas, pagrindinių dalykų 

mokytojams tarifikuoti valandas mokinių konsultavimui, koreguoti teminius planus skiriant didesnį 

dėmesį praktinėms veikloms, kompensuojant nuotolinio mokymo praradimus. Mokiniai ir mokinių 

tėvai buvo supažindinti su galimybe pasinaudoti papildomomis konsultacijomis nuotolinio 

mokymosi spragoms likviduoti. Mokytojams sudarytos sąlygos konsultuoti mokinius pagal 

individualų mokinio ar mokinio tėvų prašymą.   

         2021m. gimnazija gavo ir naudojo mokymo lėšas (23640 Eurų), skirtas skaitmeninio ugdymo 

plėtrai (DNR lėšos). Lėšos buvo skirtos organizuoti mokytojų  tęstinius mokymus: „Virtuali 

mokymosi aplinka MOODLE“. Mokymo procesui organizuoti buvo nupirktos licencijos naudoti 

skaitmenines mokymosi aplinkas: „Eduka klasė“, „Egzaminatorius“, „E-testai“, „Vyturio“ leidyklos 

skaitmeninė biblioteka, „MozaBook“ programa. Gimnazija įsigijo tris išmaniuosius ekranus, 

dokumentų kamerų, keletą stacionarių kompiuterių. Buvo pagerinta informacinių technologijų bazė, 

sudarytos sąlygos geriau organizuoti mokymo procesą. Naudojant mokymui skirtas lėšas 

gimnazijoje kasmet atnaujinamas ir papildomas vadovėlių fondas, atnaujinamos mokymo 

priemonės. 

 

III. KITA INFORMACIJA 

 

         Gimnazijos veiklos perspektyvos numatytos gimnazijos 2022–2024 m. strateginiame plane. 

2021 m. gimnazijoje nebuvo jokių struktūrinių pokyčių, gimnazija vykdė keturmetės gimnazijos 

funkcijas, organizavo PUPP antrų klasių mokiniams, VBE abiturientams pagrindinėje ir 

pakartotinėje sesijose, įgyvendino gimnazijos metinę veiklos programą. Gimnazijoje sėkmingai 

taikoma  mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistema. Mokytojų metodinėse grupėse diskutuota ir 

su profesinėmis sąjungomis suderinta gimnazijos mokytojų darbo apmokėjimo sistema, 

bendruomenės valandų skyrimas, rastos galimybės apmokėti už įvairias mokytojų atliekamas 

veiklas gimnazijoje. Kiekvienam mokytojui parengti darbo sutarties pakeitimai, detalus skiriamo 

etato valandų išdėstymas pagal sutartas atlikti veiklas. Mokytojų darbas apmokamas pagal 

kontaktines, su kontaktinėmis susijusias nekontaktines ir bendruomenei skirtas valandas. 2021 m. 

rudenį sėkmingai grįžome į kontaktinį ugdymo procesą. Kitų problemų susijusių su gimnazijos 
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veikla 2021 m. nebuvo. Pagrindiniai gimnazijos strateginiai tikslai išlieka: modernios, 

konkurencingos, teikiančios kokybiškas švietimo paslaugas gimnazijos veiklos organizavimas, 

pasiruošimas UTA ir įtraukiajam ugdymui, ugdymo sistemos atitinkančios 14-19 metų mokinių 

poreikius tobulinimas, savitos gimnazijos kultūros formavimas, darnus gimnazijos materialinės 

bazės vystymas. 

 

Gimnazijos direktorius                                                     Vilhelmas Petkevičius 

 

 


