Pirmieji Butrimonių gimnazijos metai

Rugsėjo 1 dieną Butrimonių gimnazija, pakeitusi atributiką, atvertė naują savo veiklos puslapį.
Akivaizdu - gimnazijos vardas įpareigoja, tad baigiantis mokslo metams matyti, kad atlikta
nemažai numatytų darbų. Galutinė respublikos, apskrities ir rajono olimpiadų, konkursų,
varžybų dalyvių ir laureatų suvestinė dar rengiama, tačiau jau dabar galima pasidžiaugti
reikšmingesniais pasiekimais.

Rajono olimpiadose dalyvavo 26 mokiniai, keturi iš jų atstovavo rajonui ir gimnazijai
respublikoje: Saulius Žeimys, 4 kl. (mokytoja Gina Griškonienė), Dautartas Valvonis, 5b kl.
(mokytoja Stasė Gramauskienė) – matematikos olimpiadoje, Raimonda Trukanavičiūtė, IIIbg kl.
– geografijos (mokytoja Edita Simanavičienė), Augustinas Ankštutis, IVbg kl. – istorijos
(mokytoja Dalia Adžgauskienė). Dautartas Valvonis tarptautinėje šalies matematikos
olimpiadoje laimėjo II vietą. Kiti mokiniai puikiai pasirodė XI respublikiniame Č. Kudabos
geografijos konkurse. Gimnazija respublikiniame rašinių apie sportą konkurse tapo laureate: 6
kl. mokinys Arnas Valvonis (mokytoja Irena Šimanskienė) dalyvavo ir nugalėtoju tapo jau antrą
kartą. Šalies konkurso „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ laureatais tapo Kernius Miklušis, 4 kl.
(mokytoja G. Griškonienė) ir Dautartas Valvonis, 5b kl. (mokytoja I. Šimanskienė).
Respublikiniame rašinių konkurse „Jie buvo kitokie nei mes“ II vietą laimėjo Donata Mielaikaitė,
Ig kl. (mokytoja Dana Gecevičienė).

Gimnazijos veikla – ne tik gabių mokinių ugdymas. Ne mažiau svarbi kasdienė ugdomoji ir
neformalioji bei netradicinė veikla: gimnazistai savo žinias pasitikrino spręsdami Europos žinių
testą, aktyviai dalyvavo Konstitucijos egzamine, kalbų ir matematikos „Kengūros“,
internetiniuose humanitarinių ir tiksliųjų bei gamtos mokslų konkursuose. Spalio 5 – ąją džiugiai
šventėme Mokytojo dieną, spalio 15 d. surengta „Rudens mugė“. Sausio 12 d. dalyvauta
minėjime Vilniuje, skirtame 1991 m. Sausio 13-osios nakties įvykiams atminti. Vasario 10 - 15
dienomis
penktą
kartą vykdytas projektas „Atvira mokykla“, kurio baigiamasis renginys – mokinių koncertas,
skirtas Vasario 16 – ajai. Minėta Kovo 11 – oji, taip pat Pasaulinė Žemės diena, Gedulo ir Vilties
diena, vyko susitikimas su rašytoja alytiške Irena Buivydaite.

Organizuojant neformalųjį ugdymą gimnazijai labai reikšminga p. A. Adamkienės labdaros ir
paramos fondo pagalba. Lapkričio 25 d. projekto Per musica Ad Astrum organizatorius,
tarpininkaujant Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondui, mūsų gimnazistams padovanojo
Čiurlionio kvarteto koncertą. Gruodžio 16 d. pažangiausi mūsų gimnazijos mokiniai vyko į Vilnių,
kur „Forum Palace“ rūmuose vyko p. Almos Adamkienės fondo organizuojamas, jau tradiciniu
tapęs „Dainuokime kartu 2010“ koncertas. Šiame koncerte dalyvavo ir dvi mūsų gimnazijos
mokinės.
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Gimnazistai aktyviai vykdė socialinę veiklą, prisijungdami prie Maltos ordino savanorių. Mokiniai
organizavo akciją „Angelo apsilankymas“, miestelyje įsikūrusiose įstaigose, gatvėje, bažnyčioje
rinko aukas, kurios įneštos į Alytaus Maltos ordino skyriaus sąskaitą. Balandžio 26 d.
Butrimonių gimnazijos ateitininkų kuopos nariai, lydimi vadovės - tikybos mokytojos Virginijos
Virmauskienės, vyko į Daugų Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, aplankė ten gyvenančius
žmones. Dalyvauta akcijoje „Darom“: visos klasės darbavosi didelėje gimnazijos teritorijoje.

Nemažai per šiuos mokslo metus nuveikė pradinukai: lapkritį, siekiant aktyvinti mokinių tėvų ir
gimnazijos bendradarbiavimą, vyko tradicinis sportinis rytmetis ,,Mes kartu“. Kovo mėn. vyko
pradinių klasių eilėraščių ir piešinių konkursas ,,Mano Lietuvai“. Tradiciškai pradinių klasių
mokytojų organizuota Užgavėnių šventė šurmuliavo visoje gimnazijoje ir kieme. Projekto ,,Būk
saugus kelyje“ baigiamuoju renginiu tapo ,,Šviesoforo“ varžybos.

Butrimonių gimnazijos auklėtiniai ir jų mokytojai buvo aktyvūs įvairių renginių, konkursų
dalyviai: lapkritį Alytaus rotušėje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Informacijos
ir viešųjų ryšių departamentas, bendradarbiaudamas su Alytaus Europos informacijos centru
„Europe direct“ surengė diskusiją, skirtą paminėti Lietuvos diplomatijos 20-metį. Butrimonių
gimnazistai čia skaitė eiles, koncertavo. Sausio 19-20 d. trys gimnazistės kartu su direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Genovaite Žiurinskiene dalyvavo VšĮ „Drąsinkime ateitį“ rengtame dviejų
dienų seminare – konferencijoje „Mokinių įtraukimas į visuomeninę veiklą: patirtis ir
atsakomybė“. Deimantė Griškonytė, IIIbg kl. ir Dautartas Valvonis, 5b kl. dalyvavo Lietuvos
televizijos laidoje „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Gimnazijos komanda "Incognito" teisinių žinių
konkurse „Temidė" Alytaus apskrityje iškovojo III vietą. Virginija Straigytė (IIIbg klasė) tapo
šauniausia rajono mokine. Savivaldybės konkurso „Alytaus rajono geriausieji - 2010″ nominante
tapo mūsų gimnazijos mokytoja Danutė Anušauskienė. Ji pelnė „Metų mokytojos“
apdovanojimą. Gruodžio mėn. gimnazijoje vyko projektas „Gyvenk kitaip - 2010“. Žemesniųjų
klasių mokiniams organizuota „Savaitė be patyčių“, juos aplankė policininkų draugas Amsis.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prevencijos ir nepilnamečių skyriaus
specialistai skaitė paskaitas.

Butrimonių gimnazija – Pietų Lietuvos maironiečių centras. Gimnazijos maironiečiai,
vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Žiurinskienės, šiais mokslo metais nuveikė
itin daug: rugsėjo 22 d. Zarasuose paminėjo Baltų vienybės dieną, lapkričio 19 d. lankėsi
Vilniaus Žemynos gimnazijoje, kur dalyvavo tradicinėje respublikinėje Lietuvos maironiečių
draugijos organizuojamoje dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo šventėje. Vasario 5 d.
dalyvavo ir vedė Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje konferenciją „Tėvynė Maironio
kūryboje ir draugijos veikloje“, skirtoje Vasario 16-ajai ir draugijos 20-mečiui. Balandžio 30 d.
parengė ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centre parodė meninę kompoziciją pagal XIV a.
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aukso legendą, skirtą riteriui Jurgiui.

Gimnazijos merginų choras ir ansamblis (mokytoja Neringa Valvonienė) – respublikos,
apskrities, rajono švenčių, konkursų, festivalių dalyvis, laureatas. Kovo 25 d. dalyvavo III-ajame
regioniniame vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies atlikėjų konkurse „Šalcinėlis-2011“ ir tapo
laureatu; balandžio 3 d. - konkurso „Mes Lietuvos vaikai 2011“ regioniniame ture ir pateko į
baigiamąjį renginį Klaipėdoje. Gegužės 7 – 8 d. - IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų
festivalyje „Liepaičių“ draugai Vilniuje“, apjungusiame kelis šimtus choristų iš Lietuvos, Vengrijos
ir Estijos.

Gimnazijos muziejaus, įkurto 1997 m., veikla balandžio 15 d. Lietuvos švietimo istorijos
muziejuje konferencijoje „Mokyklinis muziejus – tautinės, kultūrinės ir istorinės atminties
išsaugojimo lobynas“ įvertinta labai gerai (vadovė mokytoja D. Anušauskienė). Gegužės 25 d.
čia vyko projektas „Ilga lino darbų pasaka“.

Butrimonių gimnazija turi nemažai socialinių partnerių: pagal sudarytas sutartis
bendradarbiaujama su daugiau negu 30 įvairių organizacijų, ugdymo įstaigų, švietimo ir kultūros
centrų, policija, bažnyčia. Lapkričio 27 d. pas mus lankėsi Gardino miesto Gimnazijos Nr. 2
delegacija, susitiko su mokyklos administracija, pedagogais, aptarė galimybes bendradarbiauti
įvairiose gimnazijų veiklos srityse. Spalio 20 d. gimnazijoje vyko edukacinė programa ,,Unikalios
istorinės medžiagos panaudojimas ugdymo procese“, joje dalyvavo Alytaus ir Lazdijų rajonų
istorijos, geografijos ir biologijos mokytojai. Gruodžio 28 dieną sulaukėme svečių - kolegų iš
Vilniaus Žvėryno gimnazijos.

Ne vienerius metus gimnazijos vardą garsina sportininkai (mokytojai Valdas Valvonis,
Arūnas Simonaitis, Vytas Kurpoviesas). Ne išimtis ir šie mokslo metai: lapkričio 10 d. Seime
buvo apdovanotos 2009/2010 m. sportiškiausios respublikos mokyklos. Mūsų gimnazijai
„Sportiškiausios šalies mokyklos“ konkurse pavyko iškovoti III – ąją vietą. Svarbiausias šių
mokslo metų sportininkų laimėjimas – LMOF rezultatai. Kaimo vietovių mokyklų grupėje šiame
festivalyje gimnazijos pradinukai užėmė III vietą kvadrato varžybose, o kartu su vyresniais
sportininkais aplenkė 155 festivalyje dalyvavusias Lietuvos kaimo mokyklas. Taigi, Butrimonių
gimnazija, surinkusi 798,5 taškus, tapo festivalio nugalėtoja.

Butrimonių gimnazija turi nemaža projektinės veiklos patirties. Per 2010/2011m. m. parašyta 16
projektų, 10 iš jų finansuoti. Taigi, per projektinę veiklą į gimnaziją šiais mokslo metais pritraukta
daugiau nei 3 mln. 225 tūkst. Lt. Reikšmingiausi yra „MTP+“, „Alytaus rajono savivaldybės
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sporto aikštynų rekonstrukcija ir įrengimas“ bei „Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos
pastato rekonstravimas“. Gimnazijos renovacija jau įsibėgėjo, tad tikimės, jog rudenį grįšime į
jaukiai atnaujintas ir šiltesnes patalpas.

Tai – toli gražu ne visi, o tik patys ryškiausi įvykiai, projektai, renginiai, laimėjimai šiais
pirmaisiais, itin reikšmingais gimnazijai metais. Jie buvo turiningi ir darbingi visiems mokytojams
bei vadovams: organizuota daugybė seminarų, išvykų, ekskursijų mokiniams ir mokytojams,
dalyvauta mokymuose, konferencijose, su mokiniais – konkursuose, varžybose, olimpiadose,
festivaliuose, įgyta patirties. Dar liko atlikti paskutinius darbus, numatyti veiklos kryptis
ateinantiems mokslo metams, kad gimnazijos vardas būtų žinomas ir pagarbai minimas rajone,
apskrityje, šalyje, o čia dirbantys ir besimokantys žmonės skleistų gėrį, šviesą ir šilumą.

Butrimonių gimnazijos informacija
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