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                                                                                       PATVIRTINTA 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 

2020  m. birželio 23 d.  

sprendimu Nr. K-84 

 

ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJOS  2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

Alytaus rajono Butrimonių mokykla įkurta 1863 metais. Tai bendrojo lavinimo mokykla, 

vykdanti formaliojo švietimo programas: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo; mokymo forma 

– grupinė ir pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu, savarankišku 

mokymo būdu. Mokymo kalba – lietuvių. 

2010 m. vasario 17 d.-liepos 1 d. akredituota vidurinio ugdymo programa; Alytaus rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 dienos sprendimu Nr. K-236 nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. 

mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. K-156 „Dėl 

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro ir Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio 

reorganizavimo“ nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuota biudžetinė įstaiga Alytaus r. Punios 

mokykla-daugiafunkcis centras ir biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis 

jungimo būdu, prijungiant jas prie Alytaus r. Butrimonių gimnazijos. 

 

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos darbuotojai 2019-12-31 

Darbuotojai Alytaus r. 

Butrimonių 

gimnazija 

Butrimonių 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

Mokymo personalas 

Mokytojai: 26  10 

 Turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

16  1 

 Turinčių vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją 

10  9 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

   

 Neatestuotų mokytojų skaičius    

Mokytojo padėjėjai 2   

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai  3  

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojai  1 1 

 Turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

 1  

Meninio ugdymo mokytojai  1  

Darbuotojai, teikiantys profesionalią pagalbą moksleiviams 

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys 

pedagoginę pagalbą (neformalaus ugdymo 

vadovai) 

1  2 

Nepedagoginiai darbuotojai, teikiantys    
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pagalbą (vairavimo instruktorius) 

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys 

sveikatos priežiūrą ir socialinę pagalbą: 

 

 logopedas 1  

 socialinis pedagogas 1  1 

 specialusis pedagogas 1 

 psichologas    

Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai 

Gimnazijos vadovai:  

 Direktorius 1 

 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2 

 Kiti administracijos darbuotojai 

(ūkvedys, projektų vadovas, 

buhalteris, sekretorius, inžinierius 

kompiuterininkas) 

6 

Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai 

Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai 13 5 10 

Iš viso Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje dirba 86 darbuotojai. Dalis darbuotojų dirba pagal kelias 

pareigybes. 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 2019 metais 

 Vadybinės 

kompeten-

cijos 

Bendrosios 

pedagoginės  

kompeten-

cijos 

Didaktinės ir  

dalykinės  

pedagoginės  

kompetencijos 

Iš viso 

valandų 

Vidutinis 

seminarų 

skaičius 

Vidurkis 

(val.) 

Butrimonių 

gimnazija (32) 

228,5 

(8,44 %) 

962 

(35,49 %) 

1519,5 

(56,07 %) 

2710 9,93 84,68 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius (12) 

22 

(4,20 %) 

 

251 

(47,80 %) 

252 

(48,00 %) 

525 6,3 43,75 

Butrimonių 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius (4) 

- 288 

(73,66 %) 

103 

(26,34 %) 

391 7,00 97,75 

Iš viso: 250,5 1501 1874,5 3626 7,74 75,54 
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Kriterijai 

 

mokykla 

1 dienos 

4-8 val. 

Daugiau 

kaip  

1 dienos 

Alytaus 

regiono 

centruose 

Kituose 

centruose 

Akredituo- 

tuose 

centruose 

Butrimonių 

gimnazija (32) 

1542 

 

1168 

 

1494 

 

1216 

 

2710 

(100 %) 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius (12) 

313 

 

212 

 

360 

 

165 

 

525 

(100 %) 

Butrimonių 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

(4) 

95 

 

296 

 

297 

 

94 

 

391 

(100 %) 

Iš viso 1950 

(53,77 %) 

1676 

(46,23 %) 

2151 

(59,32 %) 

1475 

(40,68 %) 

3626 

(100 %) 

 

 

52%

8%

25%

15%

Kvalifikacijos tobulinimo atitiktis gimnazijos 
2019 metų veiklos plano uždaviniams

Tobulinti ugdymo(si) kokybę,
pamokos planavimą ir
organizavimą

Efektyvinti savivaldos institucijų
veiklą, bendradarbiavimą su
ugdytinių tėvais, globėjais

Kurti ir išnaudoti esančias
šiuolaikines mokomąsias
edukacines erdves ir aplinkas

Siekti, kad gimnazijos
bendruomenė tikslingai planuotų
ir tobulintų savo kompetencijas

51%

7%

42%

Kvalifikacijos tobulinimo atitiktis gimnazijos 
2019 metų kvalifikacijos prioritetams

Individuali mokinio pažanga:
pažinimas, stebėjimas,
vertinimas, skatinimas

Įrodymais grįstas mokymas

Pedagoginių darbuotojų
bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas
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Gimnazijoje ir jos skyriuose besimokančių vaikų/mokinių skaičius 

Klasės, 

grupės 

 

 

 

2019-09-01 

Ik
im

o
k

y
k

li
n

io
 u

g
d

y
m

o
 

g
ru

p
ė 

 P
ri

eš
m

o
k

y
k

li
n

io
 

u
g
d

y
m

o
 g

ru
p

ė
 

Klasės  

 

Iš 

viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

I 

 

9 

 

II  

 

10 

 

III  

 

IV 

 

 

Butrimonių 

gimnazija 

- - 

 

1

7 

16 21 9 8 18 17 17 15 8 18 22 186 

Punios 

pagrindinio 

5 

bendra grupė 

4 6 4 4 3 5 3 5 8 4 - - 51 

26%

10%

8%
6%

37%

13%

Kvalifikacinio tobulinimo renginių forma

Paskaita

Seminaras - išvyka

Diskusija

Konferencija, forumai,
konsultacijos
Mokymai, kursai, praktiniai
seminarai
Paroda

41%

32%

27%

Kvalifikacijos tobulinimo renginių apmokėjimas

Gimnazijos lėšos

Renginio organizatorių lėšos

Asmeninės lėšos
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ugdymo 

daugiafunkcis 

skyrius 

(3+2) 

 

Butrimonių 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

39 11             50 

 

Mokinių laidų kaita 2019 m. 

Klasė 

Rodikliai 

 4  8  II g 

(10) 

IV g  

 Butrimonių gimnazija ir Punios pagrindinio ugdymo daugiafunkcis skyrius 

Buvo mokinių 2018-2019 m. m. pabaigoje  10 25 29 16 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą  9  28 16 

Iš jų gavo pradinio, pagrindinio ugdymo  pasiekimų 

pažymėjimą 

 1  1  

Iš jų gavo pažymėjimus    25   

 

Tolimesnė II g (10 kl.) ir abiturientų veikla 

II g klasė (10 klasė) IV g klasė (12 klasė) 

Butrimonių gimnazija 

Mokosi Butrimonių gimnazijoje – 18 Mokosi universitetuose – 5 (Valstybės 

finansuojama – 5) 

Mokosi Vilniaus technologijų mokymo centre – 1 Mokosi kolegijose – 4 (Valstybės finansuojama – 

1, Valstybės nefinansuojama – 3) 

Mokosi Alytaus profesinio rengimo centre  – 4 Mokosi profesinėje mokykloje – 1 (Valstybės 

finansuojama – 1) 

Kita veikla (dirba)  – 0 Kita veikla (dirba, karinė tarnyba) – 6 

Punios pagrindinio ugdymo daugiafunkcis skyrius 

Mokosi Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijoje – 1  

- 

Mokosi Alytaus Jotvingių gimnazijoje – 3  - 

Mokosi Alytaus profesinio rengimo centre – 2 - 

 

III. NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

Butrimonių gimnazijoje neformaliojo ugdymo užsiėmimus (2019-12-31 duomenimis) lankė 

62,2 % gimnazijoje besimokančių mokinių. Į kitų įstaigų organizuojamus neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus vyksta 17,6 % mokinių. 45,0% mokinių būrelius lanko Butrimonių gimnazijoje ir kitose 

įstaigose. Nei vieno būrelio gimnazijoje nelanko 37,8 % mokinių. 

Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą gimnazijoje lanko 57 mokiniai (29,5 %). 

Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų gimnazijoje lanko 63 mokiniai (32,6 %). 

Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 23 val., panaudota 16 val. (dėl lėšų stygiaus). 

 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas 
Eil. 

Nr. 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Tik 

gimna-

zijoje 

Ir 

gimnazijoje, 

ir kitose 

įstaigose 

Tik kitose 

įstaigose 

Nelanko 

gimnazijoje 

jokio 

neformaliojo 

Tik 

gimnazijoje 

lanko 1 

neformaliojo 

Tik 

gimnazijoje 

lanko 2 ir 

daugiau 



7 

 

 
 

ugdymo 

užsiėmimo 

ugdymo 

užsiėmimą 

neformaliojo 

ugdymo 

užsiėmimų 

1. 1-4   64 64 50 0 0 24 40 

 % 100 100 78,1 0 0 37,5 62,5 

2. 5-II 

g 

88 40 32 26 48 20 20 

 % 100 45,5 36,4 29,5 54,5 22,7 22,7 

3. III-

IV g 

41 16 5 8 25 13 3 

 % 100 39 12,2 19,5 60,9 31,7 7,3 

 Iš 

viso 

193 120 87 34 73 57 63 

 % 100 62,2 45 17,6 37,8 29,5 32,6 

 

 

 

120

87

34

73

57
6362,2

45

17,6

37,8
29,5 32,6

0
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Tik gimnazijoje Ir gimnazijoje, ir
kitose įstaigose

Tik kitose įstaigose Nelanko
gimnazijoje jokio

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimo

Tik gimnazijoje
lanko 1

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimą

Tik gimnazijoje
lanko 2 ir daugiau

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimų

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas  gimnazijoje

Seka1 Seka2Viso %

100

78,1

0 0

37,5

62,5

0
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Tik gimnazijoje Ir gimnazijoje, ir
kitose įstaigose

Tik kitose įstaigose Nelanko
gimnazijoje jokio

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimo

Tik gimnazijoje
lanko 1

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimą

Tik gimnazijoje
lanko 2 ir daugiau

neformaliojo
ugdymo

užsiėmimų

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas 1-4 
klasėse procentais
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Gimnazijoje neformaliojo ugdymo užsiėmimus organizuoja laisvieji mokytojai: 

1. Valdas Valvonis, ,,Bendrojo fizinio paruošimo būrelis“. Būrelį lankė 17 mokinių; 

2. Ramutė Jablonskienė, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rajono jaunųjų šaulių ugdymo 

programa. Būrelį lankė 28 mokiniai; 

3. Asta Daironienė, ,,Teatro pinklėse". Būrelį lankė 18 mokinių; 

4. Jonė Poliakienė, „Algoritmavimasir programavimas C++ kalba“. Būrelį lankė 9 mokiniai. 

5. Jonė Poliakienė, ,,Kurkime programuodami su Logo ir micro: bit kompiuteriukais“. Būrelį 

lankė 13 mokinių. 

Gimnazijoje vykdomas neformalusis ugdymas 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Veiklos sritis Valandų skaičius 

1. Sceninė kalba Meninė raiška 1 val. 

2. Etninė kultūra Etninė kultūra 1 val. 

3. Pasakų svetainė Meninė raiška 1 val. 

4. Jaunieji tyrėjai Gamtamokslinė veikla 1 val. 

5. Jaunučių choras Meninė raiška 2 val. 

6. Šokių būrelis Meninė raiška 1 val. 

45,5

36,4
29,5

54,5

22,7 22,7

0

10

20

30

40

50

60

Tik gimnazijoje Ir gimnazijoje, ir
kitose įstaigose

Tik kitose įstaigose Nelanko
gimnazijoje jokio

neformaliojo
ugdymo užsiėmimo

Tik gimnazijoje
lanko 1

neformaliojo
ugdymo užsiėmimą

Tik gimnazijoje
lanko 2 ir daugiau

neformaliojo
ugdymo užsiėmimų

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas 5-IIg 
klasėse procentais

39

12,2

19,5

60,9

31,7

7,3
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Tik gimnazijoje Ir gimnazijoje, ir
kitose įstaigose

Tik kitose įstaigose Nelanko
gimnazijoje jokio

neformaliojo
ugdymo užsiėmimo

Tik gimnazijoje
lanko 1

neformaliojo
ugdymo užsiėmimą

Tik gimnazijoje
lanko 2 ir daugiau

neformaliojo
ugdymo užsiėmimų

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas III-IVg 
klasėse procentais
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7. Jaunimo choras Meninė raiška 4 val. 

8. Skaitau, rašau, kuriu Meninė raiška 1 val. 

9. Kraštotyros būrelis Pilietinis ugdymas 2 val. 

10. Futbolo būrelis „Kasdien judėti“ Sportinė veikla 1 val. 

11. Dailės Meninė raiška 1 val. 

 

Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokykloje lankė 41 mokiniai (82 %). 

Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą lankė 16 mokinių (32 %). 

Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankė 25 mokiniai (50 %). 

Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 5 valandos, panaudotos 5 valandos (100%). 

Kitas neformaliojo ugdymo įstaigas lankė 9 mokiniai (18 %).  

Nė vieno būrelio nelankė 16 % mokinių. 

Skyriuje vyksta muzikos ir futbolo neformaliojo ugdymo užsiėmimai. Alytaus r. Sporto ir 

meno mokyklos mokytojas Gintautas Pikūnas moko 9 mokinius groti pianinu, gitara. Futbolo 

treniruotes organizuoja ir veda laisvasis mokytojas Valdas Valvonis. Būrelį lankė 14 mokinių. 

 

Mokykloje vykdomas neformalusis ugdymas  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Veiklos sritis Valandų skaičius 

1. Mažųjų žaidimai Sportinė veikla 1 val. 

2. Žaidžiame teatrą Meninė raiška 1 val. 

3. Jaunieji šauliai Pilietinis ugdymas 1 val. 

4. Pradinių klasių ansamblis Meninė raiška 1 val. 

5. Technologijų būrelis Meninė raiška 1 val. 

 

IV. PREVENCINĖS IR PAGALBOS MOKINIUI VEIKLOS 

Gimnazijoje prevencines ir pagalbos mokiniui veiklas kuruoja gimnazijos Vaiko gerovės 

komisija (toliau – VGK). VGK per ataskaitinius metus organizavo vienuolika posėdžių. Jų metu buvo 

pritarta VGK veiklos plano projektui, patvirtinti pagalbos gavėjų sąrašai, pagalbos mokiniui 

specialistų planai, pritarta specialiųjų poreikių mokinių programoms, pristatyti švietimo pagalbos 

specialistų veiklos rezultatai, dirbant pagal individualius korekcinius planus. Per posėdžius 

apsvarstytas 15 mokinių elgesys: dvylikos mokinių situacija svarstyta 1 kartą, 3 mokinių – 2 kartus. 

VKG posėdžių metu  svarstyti mokinių pamokų nelankymo, žemo pažangumo rezultatų, netinkamo 

elgesio, socialinės, individualios pagalbos ir kiti klausimai. 

VGK veikla analizuojama bei pagal poreikius koreguojama. Vadovaujantis VGK darbo 

reglamentu atsiskaitoma gimnazijos bendruomenei, mokinių tėvams, steigėjui. Mokyklos lankymą 

kontroliuoja gimnazijos klasių vadovai, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei 

mokinių tėvai per elektroninį dienyną TAMO. Tėvai buvo informuojami ir šviečiami visuotiniuose 

tėvų susirinkimuose, klasių susirinkimuose, tradiciniame gimnazijos projekte ,,Atvira mokykla“ ir kt. 

Sprendžiant pasitaikančius vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, kitas problemas buvo 

bendradarbiaujama su klasių vadovais, socialiniais partneriais: Alytaus apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato (toliau - Alytaus apskr. VPK) pareigūnais, Alytaus rajono Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus darbuotojais, Butrimonių seniūnijos darbuotojais ir kt. 

Siekiant užtikrinti pašalinių asmenų patekimo į gimnaziją kontrolę, mokykloje vykdoma 

svečių bei interesantų registracija (per metus užregistruoti 84 asmenys).  

Vaiko gerovės stiprinimo priemonės gimnazijoje  

VGK nariai teikė metodinę ir kitokią pagalbą mokytojams, klasių vadovams individualiai bei 

klasių vadovų metodinėje grupėje, atnaujintas metodinių rekomendacijų segtuvas. Mažiausiai kartą 

per mėnesį VGK nariai analizavo savo veiklą, svarstė mokinių nusižengimus gimnazijos vidaus 

darbo tvarkos taisyklėms, esant poreikiui į gimnaziją kvietė mokinių tėvus. Kiekvieno mėnesio pirmą 
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antradienį organizuoti mokinių ir mokytojų visuotiniai susirinkimai, kuriuose aptarti ir teigiami, ir 

taisytini veiksmai. Visuotinių susirinkimų metu mokiniai buvo skatinami už gerą elgesį, aktyvų, 

pavyzdingą dalyvavimą renginiuose, varžybose bei informuojami apie lankomumo, pažangumo 

rezultatus, vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, pateikiama kita aktuali informacija. 

Siekiant saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos 

gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-135-1 patvirtinta gimnazijos bendruomenės 

sveikatos stiprinimo programa ,,Stiprus kūnas - stiprus protas“. 2019 m. lapkričio mėnesį gimnazija 

pripažinta ne tik sveikatą stiprinančia, bet ir aktyvia mokykla. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

integruojama į mokomųjų dalykų programas, jų turinį bei klasės vadovų veiklą. 2019 m. balandžio 

mėnesį organizuota prevencinė paskaita – seminaras, skirtas psichoaktyviųjų medžiagų, elektroninių 

cigarečių vartojimo prevencijai. 2019 m. lapkričio mėnesį gimnazijoje paminėta tarptautinė 

Nerūkymo diena. Organizuoti prevenciniai pokalbiai su mokiniais, inicijuotas informacinio-

prevencinio stendo kūrimas. Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje buvo 

organizuojami Pasaulinės dienos be tabako renginiai. 

Bendradarbiaujant su Alytaus apskr. VPK pareigūnais kasmet prieš prasidedant mokinių 

vasaros ir žiemos atostogoms organizuojami saugaus elgesio instruktažai mokiniams. Atliepiant į 

Emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ kvietimą, kovo mėn. organizuotas sąmoningumo 

didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklos. Buvo vykdomi socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 

„Švarios rankelės – šypsosi veidelis“ priešmokyklinukams ir 1-5 klasių mokiniams. Kartu su 

mokiniais parengtas ir laimėtas LTOK krepšinio populiarinimo kaimiškoje vietovėje projektas bei 

suorganizuotas renginys „Krepšinio vakarai Butrimonių gimnazijoje: „Padžiauk patyčias!” Siekiant 

ugdyti glaudesnius bendruomenės narių ryšius bei stiprinti sveikatą per aktyvią fizinę veiklą, 

organizuota tradicinė aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom!“ Paskutinį rugsėjo penktadienį organizuotas 

bendruomenės sportinis prevencinis renginys „Mus vienija futbolas!”, kuriame dalyvavo mokinių, 

tėvų - pedagogų, seniūnijos bendruomenės atstovų komandos. Lapkričio mėnesį organizuota jau 

tradicija tapusi Tolerancijos diena.  

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje organizuotos akcijos: savaitė be 

patyčių ,,Draugų šalis“, Tolerancijos diena ,,Geras žodis - šypsena“, gerumo akcija ,,Advento 

žvakelė“. 

Savižudybių prevencijos, prekybos žmonėmis pavojų ir grėsmių problematika buvo 

integruojama į dorinio ugdymo, žmogaus saugos pamokas, šia tema aktyviai diskutuota klasių 

valandėlių metu. 2019 m. vasario mėnesį gimnazijoje organizuota paskaita- diskusija III- IV g kl. 

mokiniams ,,Prekyba žmonėmis“. ŽIV/ AIDS bei kitų ligų prevencijos didaktinės priemonės buvo 

vykdomos integruojant jas į ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklą. 

Socialinė pedagoginė pagalba 

Sudaryti rizikos grupės mokinių sąrašai bei rizikos grupės mokinių asmens bylos. Buvo 

stebimas mokinių elgesys pamokų ir pertraukų metu, lankomasi pamokose, neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose. Bendradarbiaujant su Butrimonių seniūnijos socialinėmis darbuotojomis lankytasi 

mokinių šeimose, analizuota parama mokinio prekėms įsigyti ir kt. 

Buvo atliekama mokyklos lankomumo priežiūra, nuolat teikiama informacija Alytaus rajono 

savivaldybei apie mokyklą vengiančius lankyti mokinius (iki kiekvieno mėn. 10 d. pateikiama 

informacija už praėjusį mėnesį). Vykdomas užimtumo organizavimas, akcijos, prevencinių projektų 

kūrimas ir įgyvendinimas.  

Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

Vyko tiriamasis darbas: įvertinti mokinių mokymosi sunkumai, nustatyti specialieji poreikiai. 

Organizuota veikla su specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau - SUP) mokiniais: ištirta ir įvertinta 

mokinių sakytinė ir rašytinė kalba, sudaryti ir patvirtinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių 

mokinių sąrašai, sukomplektuotos grupės, parengti kalbos ugdymo planai. Butrimonių gimnazijoje 

mokėsi ir logopedinę pagalbą gavo 21 specialiųjų poreikių mokinys, Butrimonių gimnazijos 
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ikimokyklinio ugdymo skyriuje logopedo pagalba teikta 17 specialiųjų poreikių vaikų. Per metus 

vyko individualūs ir grupiniai užsiėmimai.  

Teikta specialioji pedagoginė pagalba mokiniams, turintiems intelekto, specifinių pažinimo, 

emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, turintiems kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. 

Butrimonių gimnazijoje mokėsi ir gavo specialiąją pedagoginę pagalbą 14 specialiųjų poreikių 

mokinių, kurie turėjo patvirtintas PPT išvadas: negalia dėl intelekto sutrikimo – 2 mokiniai, bendrieji 

mokymosi sutrikimai – 3 mokiniai, negalia dėl judesio ir padėties sutrikimo – 1 mokinys, 

kompleksiniai sutrikimai – 7 mokiniai, specifiniai mokymosi sutrikimai- 1 mokinys. Punios 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje mokėsi 8 specialiųjų poreikių mokiniai, kurie 

turėjo patvirtintas PPT išvadas: negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo– 2 mokiniai, negalia dėl 

intelekto sutrikimo – 1 mokinys, kompleksiniai sutrikimai- 4 mokiniai, negalia dėl judesio ir padėties 

sutrikimo – 1 mokinys. 

Organizuotos specialiosios pedagoginės pratybos, kuriose lavintos sutrikusios funkcijos, 

taikyti specialūs darbo būdai ir priemonės. Konsultuoti mokytojai, kaip pritaikyti ir individualizuoti 

Bendrąsias ugdymo programas. Teiktos konsultacijos ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams. 

Pagalbą dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais teikė ir mokytojo padėjėja. 

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės 

Siekiant formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei 

sveikatai palankią aplinką, gimnazija dalyvauja respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

programoje - vykdoma sveikatos stiprinimo programa ,,Stiprus kūnas - stiprus protas“. Gimnazijos 

sveikatą stiprinančios veiklos darbo grupė parengė fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir 

aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu Butrimonių gimnazija lapkričio mėnesį 

buvo pripažinta  aktyvia mokykla. 

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius dalyvavo respublikiniame sveikatą 

stiprinančių mokyklų projekte ,,Natūralios medžiagos žmogaus sveikatai“, Lietuvos olimpinio 

komiteto akcijoje ,,Aktyvus rugsėjis 2019“, bendruomeniniame muzikiniame renginyje ,,Pavasarinis 

pienių šokis“, ,,Paspirtukų varžytuvėse“, elektroninio katalogo kūrime ,,Mokausi gyventi sveikai“ ir 

kt. 

Gimnazijos bendruomenė kasmet rengia įvairias programas ir projektus, kuriais 

propaguojamas sportas bei aktyvi, sveika gyvensena. Vasario mėnesį Butrimonių gimnazijos 

Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrius organizavo sportinį muzikinį renginį „Sportuok, judėk ir 

žaisk, tingėti sau neleisk“. Vasario mėnesį taip pat organizuotas šiaurietiško ėjimo žygis (10 km), 

skirtas Vasario 16-ajai paminėti. 

Gegužės 23 dieną Butrimonių gimnazija prisijungė prie pasaulinės akcijos ,,Pamoka lauke“. 

Gegužės mėnesį organizuota tradicinė respublikinė mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“. 

Lapkričio mėnesį gimnazijoje organizuota regioninė konferencija „Sveika, patriotiška bendruomenė 

– stipri visuomenė“. Kartu su aktyviais Butrimonių seniūnijos jaunimo atstovais gruodžio paskutinį 

šeštadienį gimnazijos sporto salėje organizuotas sportinis prevencinis renginys „3x3 naujametinė 

krepšinio taurė“. 

Bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistu 

gimnazijoje organizuojami sveikatą stiprinantys užsiėmimai, atliekama reguliari pedikuliozės 

profilaktika ir kt. 

Mokinių karjeros veiklinimas, pažintiniai ir patyriminiai vizitai. 

Pradinis ugdymas: 1 klasės mokiniai 2 kartus dalyvavo pažintiniuose vizituose. 2 klasių 

mokiniai po 1 kartą dalyvavo karjeros veiklinimo užsiėmimuose. 

Pagrindinis ugdymas: 5 klasės mokiniai 3 kartus dalyvavo pažintiniuose vizituose, 1 kartą 

patyriminiame. 6 klasės mokiniai 1 kartą dalyvavo patyriminiame vizite. 7 klasės mokiniai 1 kartą 

dalyvavo pažintiniame vizite, 2 kartus patyriminiuose vizituose. 8 klasės mokiniai 1 kartą dalyvavo 

patyriminiame vizite, pildė karjeros lapus. I g klasės mokiniai dalyvavo 3 pažintiniuose vizituose, 1 

profesinio orientavimo ir informavimo užsiėmime. II g klasės mokiniai dalyvavo: 1 kartą 

pažintiniame vizite, 2 kartus patyriminiuose vizituose, 1 profesinio orientavimo ir informavimo 
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užsiėmime. Vidurinis ugdymas: III g klasės mokiniai 1 kartą dalyvavo patyriminiame vizite. IV g 

klasės mokiniai 2 kartus dalyvavo profesiniame veiklinime, 1 patyriminiame ir 1 pažintiniame vizite.  

Kiti renginiai: visiems I-IV gimnazinių klasių mokiniams sudaromos sąlygos susipažinti su 

įvairių studijų programų atstovais: 2019-09-24 gimnazijoje lankėsi atsargos majoras Valius 

Sinkevičius, kuris supažindino mokinius su kariūno profesija. 2019-03-21 III g klasės mokiniams 

vyko integruota dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pamoka kartu su Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos teisingumo ministerijos, Mokymo centro specialistais. Balandžio 16 d. gimnazijoje lankėsi 

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos specialistai, kurie pristatė jų įstaigoje vykdomas 

programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, mokymosi 

studijų galimybes aukštesnėse pakopose bei darbo galimybes. 2019-03-25 gimnazijos 26 mokiniai 

dalyvavo susitikime- paskaitoje su Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialiste. 

3 kl. ir 4 kl. mokinių karjeros pažinimo veiklos vyko pamokų metu, integruojant temas į lietuvių k., 

matematiką, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, klasės valandėles. Buvo ugdomos mokinių 

savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo kompetencijos. 2019-10-05 organizuota Savivaldos 

diena, kurioje IV g klasės mokiniai atliko profesinį veiklinimą mokytojo, socialinio pedagogo, 

mokyklos vadovo, spec. pedagogo, logopedo bei kitose pareigose. 2019 m. birželio mėnesį, rengiant 

ir organizuojant respublikinę sporto ir meno šventę „Adamkiada“, profesinio veiklinimo 

užsiėmimuose dalyvavo beveik visi 8, I-IV g klasių mokiniai, jie įgijo patirties gidų, raštvedybos, 

fotografijos, filmavimo, IT, varžybų teisėjų, renginių organizatorių ir renginių vedėjų patirties. 

Profesinio veiklinimo patirties mokiniai įgyja ir vasaros atostogų metu dirbdami namų ūkiuose, A. 

Žemaičio gėlių ūkyje ir kitur.  

Visiems gimnazijos mokiniams klasių vadovai organizavo po 2-3 klasių valandėles, susijusias 

su karjeros ugdymu. 2019 m. iš mokinio krepšelio skirta 100 Eur profesiniam orientavimui, 

kultūrinei pažintinei veiklai 600 Eur , vienam mokiniui tenka 3,077 Eur. 

 

V. GIMNAZIJOS MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

Gautų lėšų šaltiniai iš Alytaus r. savivaldybės biudžeto ir jų panaudojimas pagal 

išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius (tūkst. Eur) 

Butrimonių gimnazija 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsniai 

Patvirtintas 

planas metų 

pradžioje 

Patikslintas 

planas metų 

pabaigai 

Plano 

panaudojimas 

Klasės krepšelio lėšos (141) iš viso, iš jų 380,1 384,5 384,5 

Darbo užmokestis 367,7 371,9 371,9 

Socialinio draudimo įmokos 5,3 5,5 5,5 

Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 3,2 3,9 3,9 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,2 1,2 1,2 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,5 0,5 0,5 

Mokinių pažintinė veikla ir profesinis 

orientavimas 

0,7 0,7 0,7 

Darbdavių socialinė parama pinigais 1,5 0,8 0,8 

    

Nemokamas mokinių maitinimas 

(14214) 

30 30 29,4 

Iš viso Valstybės deleguotos lėšos 410,1 414,5 413,9 

    

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo 

aplinkai (151) iš viso, iš jų: 

205,8 218,5 211,2 

Darbo užmokestis 131,2 134,8 134,8 
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Socialinio draudimo įmokos 2,1 2,6 2,5 

Ryšių paslaugos 0,4 0,5 0,5 

Transporto išlaikymas 24,7 25,7 25,7 

Komandiruotės 0,2 0,2 0,2 

Aprangos ir patalynės įsigijimo ir 

priežiūros išlaidos 

0 1,8 1,8 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,5 0,5 0,5 

Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,3 0,3 

Komunalinės paslaugos  18,7 21,3 21,3 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1,0 1,0 1,0 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13,6 11,5 11,5 

Darbdavių socialinė parama pinigais 2,8 4,8 2,8 

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo 

išlaidos 

10,3 10,3 5,2 

Mokinių vežimo organizavimas ir 

mokytojų kelionės išlaidų 

kompensavimas 

5,1 3,2 3,1 

Savivaldybės lėšos (1501) apyvartos 

lėšos kreditiniam įsiskolinimui padengti  

3,5 3,5 3,5 

Iš viso Savivaldybės iždo lėšos 209,3 222,0 214,7 

Pajamos už paslaugas (specialioji 

programa) (30,37) iš viso, iš jų 

1,0 1,0 0,9 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,2 0,2 0,2 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,6 0,6 0,6 

Transporto išlaikymas 0,2 0,2 0,1 

    

Iš viso Butrimonių gimnazijos biudžetas 620,4 637,5 629,5 

 

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsniai 

Patvirtintas 

planas metų 

pradžioje 

Patikslintas 

planas metų 

pabaigai 

Plano 

panaudojimas 

Klasės krepšelio lėšos (141) iš viso, iš jų 118,3 140,2 140,2 

Darbo užmokestis 114,8 114,8 114,8 

Socialinio draudimo įmokos 1,7 1,7 1,7 

Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 0,9 0,9 0,9 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,3 0,3 0,3 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,1 0,1 0,1 

Mokinių pažintinė veikla ir profesinis 

orientavimas 

0,1 0,1 0,1 

Darbdavių socialinė parama pinigais 0,4 0,4 0,4 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo 

aplinkai (151) iš viso, iš jų: 

103,0 94,6 94,0 

Darbo užmokestis 81,4 72,9 72,9 

Socialinio draudimo įmokos 0,7 1,7 1,6 
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Ryšių paslaugos 0,4 0,4 0,3 

Transporto išlaikymas 7,1 7,5 7,3 

Komandiruotės 0,1 0,1 0,1 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,2 0,2 0,2 

Komunalinės paslaugos  8,0 7,2 7,0 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,5 0,5 0,5 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4,2 3,9 3,9 

Darbdavių socialinė parama pinigais 0,4 0,2 0,1 

Savivaldybės lėšos- Socialinio 

darbuotojo veiklos organizavimas. Iš jo: 

4,4 4,9 4,9 

Darbo užmokestis 3,6 4,3 4,3 

Socialinio draudimo įmokos 0,8 0,6 0,6 

Iš viso Savivaldybės iždo lėšos 107,4 99,5 98,9 

Iš viso Punios pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkcio skyriaus biudžetas 

225,7 239,7 239,1 

 

Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsniai, kodai 

Patvirtintas 

planas metų 

pradžioje 

Patikslintas 

planas metų 

pabaigai 

Plano 

panaudojimas 

Klasės krepšelio lėšos (141) iš viso, iš jų 63,5 65,1 65,1 

Darbo užmokestis 61 62,6 62,6 

Socialinio draudimo įmokos 0,9 0,9 0,9 

Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 0,9 0,9 0,9 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,3 0,3 0,3 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,1 0,1 0,1 

Mokinių pažintinė veikla ir profesinis 

orientavimas 

0,2 0,2 0,2 

Darbdavių socialinė parama pinigais 0,1 0,1 0,1 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo 

aplinkai (151) iš viso, iš jų: 

54,0 58,7 57,4 

Darbo užmokestis 28,4 32,2 31,0 

Socialinio draudimo įmokos 0,4 0,5 0,5 

Mitybos išlaidos 6,5 6,1 6,0 

Ryšių paslaugos 0,4 0,3 0,3 

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0,2 0,2 0,2 

Komandiruočių išlaidos 0,1 
 

 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,1 0,1 0,1 

Komunalinės paslaugos  10,7 11,9 11,9 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,1 0,1 0,1 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 6,7 5,6 5,6 

Darbdavių socialinė parama pinigais 0,4 0,9 0,9 

Savivaldybės lėšos (1501) apyvartos 

lėšos kreditiniam įsiskolinimui padengti  

0,8 0,8 0,8 
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Iš viso Savivaldybės iždo lėšos 54,8 59,5 58,2 

Pajamos už paslaugas (specialioji 

programa) (30,37) iš viso, iš jų 

10,5 10,5 10,3 

Mitybos išlaidos 7,9 7,9 7,7 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2,6 2,6 2,6 

    

Iš viso Butrimonių ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus biudžetas 

128,8 134,3 133,6 

 

Panaudotų lėšų iš savivaldybės iždo pagal programas suvestinė 

Programų pavadinimai, 

kodai 

Butrimonių 

gimnazija 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

Butrimonių 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

Iš viso, tūkst. 

Eur 

Tūkst. Eur Tūkst. Eur Tūkst. Eur 

Klasės krepšelio lėšos (141) 

iš viso, iš jų 

384,5 140,2 65,1 589,8 

Nemokamas mokinių 

maitinimas (14214) 

29,4   29,4 

Savivaldybės lėšos, skirtos 

ugdymo aplinkai (151,1501) 

iš viso, iš jų 

214,7 98,9 58,2 371,8 

Pajamos už paslaugas 

(specialioji programa) 

(30,37) 

0,9 0 10,3 11,2 

Iš viso 629,5 239,1 133,6 1002,2 

 

2019 m. gimnazija dalyvavo projektų konkursuose, buvo finansuoti projektai 

Eil. 

Nr. 

 

Projekto pavadinimas 

Suma (tūkst. 

Eur) 

 

Finansavimo šaltinis 

1. „Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ 

1,2 Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

2. Sporto rėmimo programos projektas 

„Butrimonių seniūnijos sporto sąjūdis“ 

0,4 Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

3. Mokinių užimtumo programa „Padžiauk 

patyčias“ 

0,345 Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

4. Mokinių užimtumo programa 

„Draugystės gijos 2019“ 

0,2 Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

5. Gabių mokinių užimtumo ir skatinimo 

programa „Būk šauniausias“ 

0,25 Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

6. Konkurso „Sportiškiausia mokykla“ 

apdovanojimo prizas 

0,6 Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

7. „Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ 

0,5 Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

8. Krepšinio vakarai Butrimonių 

gimnazijoje „Padžiauk patyčias“ 

0,2 Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

 Iš viso 3,695  
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Gimnazijos mokytojai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) valstybinių 

brandos egzaminų vertinime. Dėl to NEC pervedė 2019 m. mokytojų darbo užmokesčiui su 

priskaitymais soc. draudimui ir komandiruotėms apmokėti 1,7 tūkst. Eur. 

Gimnazijos rėmėjai ir partneriai teikia materialinę, finansinę paramą: 

Buvo gautos paramos maisto produktais ir maitinimo paslauga, kurios buvo teikiamos 

projekto „Lietuvos mokinių meno ir sporto šventė „Adamkiada“ dalyviams: 

● iš UAB „Delano“ gauta parama pinigais 300 Eur, už kuriuos suteikė maitinimo paslaugas 

jų restoranų tinkle „CanCan Piza“, išduodant 6 vnt. magnetinių atsiskaitymo kortelių, kurių vertė 300 

Eur.  

● iš UAB „Mantingos labdaros ir paramos fondo“ gauta parama maisto produktais už 

166,32 Eur; 

● iš UAB „Žemaitijos pienas“ gauta parama pieno produktais už 133,71 Eur; 

● iš UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ gauta parama gaiviais gėrimai už 428,16 Eur. 

Gimnazijos aplinkos gražinimui gauta parama: 

● iš UAB „Nojus“ 2019 m. rudenį įvairių gėlių sėklomis už 1,0 tūkst. Eur; 

● Iš VMI gyventojų pajamų mokesčio 2% paramos lėšų 2019 m. gauta 1617,13 Eur.  

 

2 % GPM paramos panaudojimas 2019 m. 

Išlaidų pavadinimas Suma Eur 

Lėšų likutis 2019-01-01 2734,75 

Gauta parama 2019 m.  1617,13 

Reprezentacinės išlaidos: 949,90 

Maisto produktai 98,19 

Gėlės 51,53 

Prizai, padėkos, rėmeliai 442,43 

Reprezentaciniai rūbai chorui 357,75 

Šventiniams renginiams organizuoti: 323,42 

„Adamkiada“ 195,44 

Respublikinė konferencija sveikatingumo tema 127,98 

Kitos prekės: 841,96 

Žaliuzės laboratorijoje  381,28 

Prekės edukacinių erdvių plėtojimui 316,50 

Kiliminė danga 80,05 

Kanceliarinės prekės 64,13 

Kitos paslaugos: 224,52 

Draudimas 120,79 

Nuotraukų gamyba, maketavimas 103,73 

Iš viso išlaidų 2339,80 

Lėšų likutis 2020-01-01 2012,08 

 

Gautas ir grąžintas ilgalaikis gimnazijos turtas: 

2019 m. Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Mokslo paskirties 

Draugystės g. 1, Butrimonys, Alytaus r. sav. paprastojo remonto projektas įrengiant fotovoltinę 

saulės elektrinę“, kurio sąmata 25295,14 Eur. 80% šios sąmatos finansuoja Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – 20236,11 Eur, 20% - Alytaus rajono 

savivaldybės lėšos 5059,03 Eur. 30 KW Saulės elektrinės vertė- 24019,85 Eur, likusią sumą sudaro 

projekto audito, viešinimo ir kt. išlaidos. 

2019 m. iš Alytaus r. savivaldybės patikėjimo teise buvo perduota gimnazijai 

negyvenamosios patalpos, esančios Vytauto g. 31, Butrimonių mstl., Butrimonių sen., Alytaus r. 

(Nekilnojamojo turto registro Nr.44/292492, pastatas pažymėtas plane 1C2p, unikalus numeris 3399-
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0003-0011, patalpų indeksai 1-20, 1-21, 1-22, 121,95 kv. m. patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-23, 

bendras plotas – 140,00 kv. m.). Patalpų pradinė balansinė vertė – 61905,20 Eur.  

Pagal 2019 m. lapkričio 5 d. turto perdavimo-priėmimo aktą Nr. 3 Alytaus r. Butrimonių 

gimnazija perdavė Alytaus r. savivaldybei patikėjimo teise valdytą lengvąjį automobilį FORD 

FOCUS TREND, valst. Nr. HUO 509, kurio balansinė vertė 17250,00 Eur.  

2019 m. spalio 1 d. Alytaus r. Butrimonių gimnazija grąžino Alytaus rajono savivaldybei 

pagal panaudos grąžinimo aktą Nr. 2/K62-58 ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė – 51197,25 Eur. ir 

trumpalaikį materialųjį turtą – 24608,20 Eur, kuris buvo perduotas pagal 2012-06-29 Savivaldybės 

turto panaudos sutartį Nr. 3/521 Alytaus r. Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciam skyriui. 

2019 m. rugpjūčio 19 d. pagal grąžinimo aktą Nr. 1 Alytaus r. Butrimonių gimnazija grąžino Alytaus 

rajono savivaldybei pagal 2018 m. kovo 30 d panaudos sutartį Nr. SUT-214 gautą autobusą TEMSA 

PRESTIJ, kurio balansinė vertė – 61476,19 Eur. 

 

Nemokamas maitinimas 

Socialinės paramos mažas pajamas gaunančiose šeimose augantiems mokiniams buvo 

skiriami nemokami pietūs Butrimonių gimnazijos valgykloje, parama mokinio reikmenims įsigyti. 

2019-12-31 duomenimis nemokamas maitinimas Butrimonių gimnazijoje buvo skirtas 92 mokiniams, 

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro skyriuje 22 mokiniams, Butrimonių 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje - 6 vaikams. Iš viso nemokamą maitinimą gavo 122 vaikai. 

Trisdešimt 1-4 klasių ir 62 5-8, I-IV g klasių mokiniai prieš šventes gavo kalėdinius rinkinius (už 11 

atostogų dienų).  

 

Pavėžėjimas 

Gimnazijoje mokosi 113 mokinių, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo 

gimnazijos (t. y. 58 proc. visų mokinių). Gimnazijos mokinius vežioja vienas 27 vietų autobusas, du 

19 vietų geltonieji ir vienas 8 vietų mikroautobusas; skyriuje – vienas 18 vietų mikroautobusas. Iš 

viso į Butrimonių gimnaziją mokyklos transportu pavežami 93 mokiniai. Kitais būdais – 7 mokiniai. 

Maršrutiniu autobusu 2019 metais mokiniai nevažinėjo. 

Į Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro skyrių mokyklos transportu pavežami 

32 mokiniai. 

 

VI. GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS 

TOBULINIMAS 

Socialiniai partneriai 

Gimnazija iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra sudariusi 58 bendradarbiavimo sutartis. Siekiant 

ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos, sporto, bendrųjų kompetencijų ugdymo įgūdžius 

plėtojamas bendradarbiavimas su Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos 

kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Alytaus kolegija, VŠĮ „Švietimo tinklas“ ir kt.  

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus socialiniai partneriai: Alytaus miesto 

lopšelis-darželis „Volungėlė“, Birštono lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Alytaus miesto lopšelis-darželis 

„Putinėlis“, Alytaus r. viešosios bibliotekos Butrimonių filialas, Alytaus r. savivaldybės kultūros 

centras. 

Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus socialiniai 

partneriai yra visuomeninė organizacija „Punios ainiai“, Punios seniūnija, Alytaus r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Punios filialas, Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 

centro Punios medicinos punktas, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Alytaus 

apskr. VPK.  

 

Konkursams pateiktų projektų sąrašas 2019 m. 

Eil. 

Nr. 
Parengti projektai Projekto vadovas 

Skirtas 

finansavimas, 

Eur 

Finansavimo 

šaltinis 
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1.  
Paraiška nominacijai „Metų 

projektas“ („Adamkiada“) 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
600,00 

Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas 

2.  
„Respublikinė mokinių sporto 

ir meno šventė „Adamkiada“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
500,00 

Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas 

3.  

Sporto rėmimo programos 

projektas „Butrimonių 

seniūnijos sporto sąjūdis“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
400,00 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

4.  

Sporto rėmimo programos 

projektas „Respublikinė 

mokinių sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
1200,00 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

5.  
„Krepšinio vakarai mokykloje: 

„Padžiauk patyčias!” 

Mokiniai 

R. Jablonskienė 
200,00 

Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas 

6.  

Mokinių užimtumo programa 

„Užsiimkime veikla: 

padžiaukime patyčias!“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
345,00 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

7.  

Mokinių užimtumo programa 

„Gabių mokinių užimtumo ir 

skatinimo programa „Būk 

šauniausias“ 

V. Valvonis 

J. Mensevičienė 
250,00 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

8.  

Mokinių užimtumo programa 

„Draugystės gijos - 2019“ 

(Punios mokykla) 

Ineta Mikalonytė-

Stankevičienė 
200,00 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

9.  

Kultūros programos rėmimo 

projektas „Alytaus r. 

Butrimonių gimnazijos 

jaunimo choro sceninio 

įvaizdžio gerinimas“ 

V. Valvonis 

N. Valvonienė 
Nefinansuota 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

10.  
„Respublikinė mokinių sporto 

ir meno šventė „Adamkiada“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
Nefinansuota LTeam START UP 

11.  
Prisimenant moterų krepšinio 

pradininkę Sendą Berenson 
V. Valvonis Nefinansuota LTeam START UP 

12.  
„Respublikinė mokinių sporto 

ir meno šventė „Adamkiada“ 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
Nefinansuota 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

13.  

Alytaus r. Butrimonių 

gimnazijos rūsio pritaikymas 

bendruomenės narių veiklai 

V. Valvonis 

R. Jablonskienė 
Nefinansuota 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

14.  

 „Preserving, protecting and 

development of cultural 

heritage sites in the Pisz 

Districtand Alytus Region“ 

(„Kultūrinio paveldo 

konservavimas, apsauga bei 

plėtra Pišo rajone ir Alytaus 

regione“) 

V. Valvonis 

D. Adžgauskienė 
Nefinansuota 

Interreg V-A  

Lietuva – Lenkija 

 

VII. GIMNAZIJOS REZULTATAI  

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos 2018-2019 m. m. visų klasių mokinių pažangumas yra 

100 %. Lyginant su praėjusiais mokslo metais – pagerėjo 2%. Bendras klasių mokymosi vidurkis yra 

7,50 balai, lyginant su 2017-2018 m. m. sumažėjo 0,18 balo. 

Iš viso mokiniai praleido 17144 pamokas. Tai 1144 pamokomis mažiau nei 2017-2018 m. 

m. Vidurkis vienam mokiniui 89,7 pamokos. Lyginant su 2017-2018 m. m. – 1,2 pamokos mažiau.  
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Dėl ligos praleista 10749 pamokos. Vienam mokiniui tenka 56,3 pamokos. Lyginant su 

2017-2018 m. m. tai 1,2 pamokos mažiau vienam mokiniui. 

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus visų klasių mokinių pažangumas yra 

100%. Bendras klasių mokymosi vidurkis yra 7,65 balo, lyginant su 2018 m. sumažėjo 0,03 balo 

(7,68 balo).  

Siekdami įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, individualią pažangą, gimnazijos mokiniai 

dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, kurį organizavo Nacionalinis egzaminų 

centras (toliau – NEC). Naudojomės NEC parengtais mokinių pasiekimų vertinimo įrankiais: 

diagnostiniais testais, skirtais (įsi)vertinti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, bei 

standartizuotais testais, skirtais (įsi)vertinti 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus. Šiais 

įrankiais išsiaiškinome konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti suteikiant 

tinkamą pagalbą pamokose, grupinėse ir individualiose konsultacijose. 

 

2 klasė 

2 klasės mokinių diagnostinių testų rezultatai analizuojant apibendrintą mokyklos 2 klasės 

mokinių surinktų taškų dalį (proc.) pagal atskiras matematikos, skaitymo, rašymo turinio ir 

kognityvinių gebėjimų sritis yra prilyginama 2 grupei (2-4 deciliai). Mokiniai surinko nuo 65 iki 78 

% testuojamų dalykų galimų taškų. Mergaičių ir berniukų surinktų taškų dalis skiriasi nežymiai: 

svyruoja nuo 0,8 iki 3 %. Berniukai šiek tiek geriau atliko matematikos, skaitymo užduotis, o 

mergaitės - teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo užduotis. 

 Mokinių 

skaičius 

Matematika Skaitymas Rašymas 

(teksto 

kūrimas) 

Rašymas 

(kalbos 

sandaros 

pažinimas) 

Butrimonių 

gimnazija 

21 (100%) 1 grupė – 3 

2 grupė – 11 

3 grupė - 7 

1 grupė – 4 

2 grupė – 7 

3 grupė - 10 

1 grupė – 4 

2 grupė – 9 

3 grupė - 8 

1 grupė – 2 

2 grupė – 8 

3 grupė - 11 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

4 (100%) 1 grupė – 2 

2 grupė – 1 

3 grupė - 1 

1 grupė – 1 

2 grupė – 2 

3 grupė - 1 

1 grupė – 0 

2 grupė – 3 

3 grupė - 1 

1 grupė – 1 

2 grupė – 1 

3 grupė - 2 

Pastaba: 1 grupė (1 decilis). Pirmai grupei priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių 

mažiausiai taškų. 2 grupė (2-4 deciliai). Antrai grupei priskirti mokiniai, kurie pagal pasiektus 

rezultatus priklauso 2, 3 ar 4 deciliui. 3 grupė (5-10 deciliai). Trečiai grupei priskirti mokiniai, kurie 

pagal pasiektus rezultatus priklauso 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 deciliui. Deciliai yra gaunami į dešimt lygių 

dalių padalijus eilę, kurią sudaro mokiniai, išdėstyti jų surinktų taškų sumos didėjimo tvarka. Pirmam 

deciliui priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų, dešimtajam – dešimtadalis, 

surinkusių daugiausia taškų. 

 

4 klasė 

4 klasės mokinių diagnostinių testų rezultatai analizuojant apibendrintą mokyklos 4 klasės 

mokinių surinktų taškų dalį (proc.) pagal atskiras matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo 

turinio ir kognityvinių gebėjimų grupes yra prilyginami: matematika – šalies patenkinamojo 

pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkiui, skaitymo – artimi šalies pagrindinio pasiekimų lygio 

mokinių rezultatų vidurkiui, rašymo - šalies patenkinamojo pasiekimų lygio mokinių rezultatų 

vidurkiui, pasaulio pažinimo - šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkiui. 

Mokiniai surinko: matematikos - 44,5%, skaitymo 60,4%, rašymo 48,5%, pasaulio pažinimo – 60,0% 

visų galimų taškų. Pasaulio pažinimo rezultatai yra aukštesni už šalies rezultatų vidurkį, skaitymo yra 

lygūs. Mergaičių ir berniukų surinktų taškų dalis skiriasi nežymiai: svyruoja nuo 0,8 iki 3 %. 

Berniukai šiek tiek geriau atliko matematikos, skaitymo užduotis, o mergaitės - teksto kūrimo ir 

kalbos sandaros pažinimo užduotis. 
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Apibendrinus 4 klasės mokinių NMPP rezultatus, mokėjimo mokytis, patyčių situacijos 

mokykloje, mikroklimato, savijautos ir mokyklos kultūros rodiklius, yra apskaičiuota sukuriama 

pridėtinė vertė yra -0,69 standartizuoto taško. 

 Mokinių 

skaičius 

Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos 

pažinimas 

Butrimonių 

gimnazija 

8 (100%) Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 4 

Patenkinamas – 4 

Nepasiektas 

patenkinamas - 0 

Aukštesnysis – 1 

Pagrindinis – 3 

Patenkinamas – 

4 

Nepasiektas 

patenkinamas - 0 

Aukštesnysis – 

0 

Pagrindinis – 

3 

Patenkinamas 

– 5 

Nepasiektas 

patenkinamas 

- 0 

Aukštesnysis – 

4 

Pagrindinis – 

3 

Patenkinamas 

– 1 

Nepasiektas 

patenkinamas 

- 0 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

2 (100%) Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 1 

Patenkinamas – 0 

Nepasiektas 

patenkinamas - 1 

Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 1 

Patenkinamas – 

0 

Nepasiektas 

patenkinamas - 1 

Aukštesnysis – 

0 

Pagrindinis – 

1 

Patenkinamas 

– 0 

Nepasiektas 

patenkinamas 

- 1 

Aukštesnysis – 

0 

Pagrindinis – 

1 

Patenkinamas 

– 0 

Nepasiektas 

patenkinamas 

- 1 

Pastaba: 1 Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus mokinys yra specialiųjų 

poreikių. Nepasiekė patenkinamojo lygmens. 

 

6 klasė 

6 klasės mokinių diagnostinių testų rezultatai analizuojant apibendrintą mokyklos 6 klasės 

mokinių surinktų taškų dalį (proc.) pagal atskiras matematikos, skaitymo turinio ir kognityvinių 

gebėjimų grupes yra prilyginami: matematika – nesiekia šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių 

rezultatų vidurkio, skaitymo – prilyginami šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų 

vidurkiui, rašymo - šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių rezultatų vidurkiui. Mokiniai surinko: 

matematikos – 32,1%, skaitymo 62,8%, rašymo 52,1% visų galimų taškų. Skaitymo ir rašymo 

mokinių rezultatai yra aukštesni už šalies rezultatų vidurkį. Berniukai geriau atliko matematikos 

užduotis, o mergaitės geriau – rašymo užduotį. Skaito nežymiai geriau mergaitės. 

Apibendrinus 6 klasės mokinių NMPP rezultatus, mokėjimo mokytis, patyčių situacijos 

mokykloje, mikroklimato, savijautos ir mokyklos kultūros rodiklius, yra apskaičiuota sukuriama 

pridėtinė vertė yra-0,53 standartizuoto taško. 

 

 Mokinių skaičius Matematika Skaitymas Rašymas 

Butrimonių 

gimnazija 

17 Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 7 

Patenkinamas – 6 

Nepasiektas 

patenkinamas - 4 

Aukštesnysis – 7 

Pagrindinis – 4 

Patenkinamas – 6 

Nepasiektas 

patenkinamas - 0 

Aukštesnysis – 4 

Pagrindinis – 5 

Patenkinamas – 4 

Nepasiektas 

patenkinamas - 4 

Punios 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

2 Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 1 

Patenkinamas – 0 

Nepasiektas 

patenkinamas - 1 

Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 0 

Patenkinamas – 2 

Nepasiektas 

patenkinamas - 0 

Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 0 

Patenkinamas – 0 

Nepasiektas 

patenkinamas - 2 

 

8 klasė 
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8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatai nesiekia šalies mokinių vidurkio – žemi. 

Mokyklos mokinių pasiekimų vidurkis: matematika – 475, Gamtos mokslai – 485 taškai. Lietuvos 

vidurkis – 500. Mokinių pasiekimai yra lygūs šalies kaimo mokyklų pasiekimams. Berniukų 

įvertinimų vidurkis yra nežymiai aukštesnis nei merginų. 

 

 Mokinių 

skaičius 

Matematika Gamtos mokslai 

Butrimonių 

gimnazija 

19 Aukštesnieji pasiekimai - 

0 

Aukštesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 8 

Žemesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 8 

Žemesnieji pasiekimai - 3 

Aukštesnieji pasiekimai - 2 

Aukštesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 5 

Žemesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 6 

Žemesnieji pasiekimai – 6 

 

Punios pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

8 Aukštesnieji pasiekimai - 

2 

Aukštesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 1 

Žemesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 2 

Žemesnieji pasiekimai - 3 

Aukštesnieji pasiekimai - 2 

Aukštesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 1 

Žemesnieji vidutiniai 

pasiekimai - 3 

Žemesnieji pasiekimai – 2 

 

Pastaba: NEC pateiktoje mokyklos ir mokinių profilio ataskaitose pasiekimai yra skirstomi į 

4 grupes. MTT - mokinių pasiekimai yra įvertinami apskaičiuojant naudojantis moderniosiomis testų 

teorijos formulėmis. Testo MTT taškai yra standartizuoti taip, kad visų testą laikiusių šalies mokinių 

MTT taškų vidurkis būtų lygus 500. 

 

10 klasė 

Lyginamoji PUPP pasiekimų lentelė. Pasiekimų vidurkis balais 

 Lietuvių kalba ir literatūra Matematika 

Lietuvos 6,28 5,29 

Alytaus r. savivaldybės 5,69 4,61 

Alytaus r. Butrimonių 

gimnazijos 

5,39 4,79 

 

 Mokinių skaičius Matematika Lietuvių kalba ir literatūra 

Butrimonių 

gimnazija 

22 Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 4 

Patenkinamas – 12 

Nepasiektas patenkinamas 

- 6 

Aukštesnysis – 2 

Pagrindinis – 8 

Patenkinamas – 6 

Nepasiektas patenkinamas - 

6 

Punios pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

6 Aukštesnysis – 1 

Pagrindinis – 3 

Patenkinamas – 2 

Nepasiektas patenkinamas 

- 0 

Aukštesnysis – 0 

Pagrindinis – 4 

Patenkinamas – 1 

Nepasiektas patenkinamas - 

1 

Pastaba: Šių klasių mokiniai yra vidutinių ir žemų gebėjimų. Mokinių mokymosi 

motyvacija žema. Mokinių požiūris į PUPP yra nerimtas, nes mokiniai turi tik pasitikrinti žinias, 

kurių vertinimas nuo 1 – 10 balų. Neišlaikiusiųjų nėra. Mokiniams PUPP rezultatai nėra svarbūs. Visi 

mokiniai gali ateiti į vienuoliktą klasę, nepriklausomai nuo jų pasiekimų PUPP. Tai menkina mokinių 

motyvaciją, tėvų taip pat. 

 

IV g klasė 
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Valstybinius brandos egzaminus pasirinko 12 mokinių iš 16. Visus pasirinktus VBE išlaikė 

7 mokiniai iš 12 - 58,3% . Mokyklinius brandos egzaminus pasirinko 7 mokiniai iš 16. Išlaikė visi- 

100%. Du mokiniai dalyvavo pakartotinėje sesijoje: laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą. 

Lentelėje analizuojami Butrimonių gimnazijos, Alytaus savivaldybės mokyklų ir šalies, be eksternų ir 

buvusių mokinių vidutiniai VBE įvertinimai pagal dalykus. 
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Butrimonių 

gimnazijos 
48,7 29,7 

59,1 

(63,6) 
66,3 25,0 45,0 88,0 59,6 

Alytaus 

rajono 

mokyklų 

49,6 28,8 58,8 47,2 17,0 48,1 58,2 43,5 

Šalies 

mokyklų 
46,1 34,9 65,9 51,6 48,1 47,8 43,7 54,7 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, geografijos ir informacinių technologijų brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis yra aukštesnis už Lietuvos mokinių įvertinimo vidurkius. 
 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokinių pasiekimai 2019 m. (olimpiados, konkursai, 

varžybos ir kiti renginiai) 

Renginio tipas Renginių skaičius Dalyvių skaičius Prizinės vietos 

Rajoninės olimpiados, 

konkursai, varžybos ir kt. 

renginiai 

30 154 28 

Respublikiniai konkursai, 

olimpiados, varžybos ir kt. 

renginiai 

70 756 64 

Respublikiniai konkursai 

1. Respublikinis konkursas „Olympis“ 2019 m. 144 laimėjimai 

2. Respublikinis mokinių rašinių apie sportą 

konkursas  

III vieta 

 

3. Lietuvos mokyklų moksleivių ,,Golas-2019" 

apskrities futbolo varžybų finalas 

III vieta 

4. IT „Bebro“ I etapas I, II, III vietos 

5. Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 

2019" 

Dvi II vietos 

 

6. Respublikinės švietimo įstaigų kūrybinės dirbtuvės 

,,Nerk į meną - 2019" 

Padėka 

7. 24 - asis respublikinis prof. K. Baršausko fizikos 

konkursas 

XX vieta 

8. ,,LADYGOLAS'' - Lietuvos moksleivių salės 

futbolo Alytaus apskrities futbolo varžybų finalas 

II vieta 

9. Lietuvos mokyklų  moksleivių ,,Golas-2019" 

rajoninės futbolo varžybos 

I vieta 

II vieta 

10. XXXI Lietuvos mokinių respublikinė geografijos XXI vieta 
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olimpiada 

11. Lietuvos mokyklų žaidynių 5x5 futbolo zoninės 

berniukų varžybos( berniukai, mergaitės) 

III vieta 

I vieta 

12. Moksleivių meninės saviraiškos konkursas ,,Mano 

Aleksandras Puškinas" 

Padėka 

13. Respublikinis meninis skaitymo konkursas ,,Tylios 

sienos, žodžių paliestos" 

Finalininkas 

14. Respublikinė sporto ir meno šventė „Adamkiada“ I vieta 

15. Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės krepšinio 

3x3 varžybos 

I vieta 

16. XVIX Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos 

geografijos konkursas 

V, VII vieta, diplomas 

17. Regioninis dainų konkursas ,,Dainuoju Lietuvai 

2019“ 

I vieta, didysis konkurso prizas 

18. Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Mikutis 

gamtininkas", skirta Juozo-Tumo Vaižganto 15-

osioms metinėms paminėti 

Padėkos 

19. V respublikinės sporto ir meno šventės 

„Adamkiada“ dainų konkursas ,,Dainuoju 

Lietuvai“ 

Laureatai 

20. Projektas ,,Mokyklos Europos parlamento 

ambasadorės" 

Europos komisijos Lietuvoje 

MEPA lentelė, kelionė į 

Strasbūrą 

21. Dzūkijos regiono muzikos ir bendrojo ugdymo 

mokyklų festivalis „Dzūkų balsas“ 

Padėka 

22. Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis" Du diplomai, kelionė į Lenkiją 

 

23. KLŠA reitinginės Linedance varžybos ,,Linedance 

širdis Vilnius“ 

Dvi I vietos 

Trys II vietos 

24. Linijinių šokių varžybos ,,Linedance LT OPEN 

2019" 

Keturios I vietos 

25. ,,Lietuvos KLŠA Line Dance šokių čempionatas 

Garliavoje“ 

I vieta 

Dvi II vietos 

26. Respublikinis projektas – konkursas ,,Muzikos 

spalvos“ II turas, jungtinė bendrojo lavinimo ir 

muzikos mokyklų šventė 

Nominacijos už teatrališkiausią 

pasirodymą, už raiškos 

lyriškumą, už aprangos ir 

pasakojimo vienovę 

27. Zoninės kvadrato varžybos II vieta 

28. Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių ir 

dailyraščio konkursas ,,Skaitau lietuvišką pasaką" 

2 padėkos raštai 

29. Tarptautinis projektas,,Let‘s Exchange summer 

cards" 

8 padėkos raštai 

30. Lietuvos mokyklų ,,Mr golo“ rajono futbolo 

varžybos 

Dvi I vietos 

31. Piešinių konkursas ,,Mes mylime gyvūnus" Padėka 

32. Zoninės 3-4 klasių kvadrato varžybos II vieta 

33. Olimpinio mėnesio projektas Padėkos 

Rajoniniai renginiai   

1. Konkursas ,,Pažink Dzūkijos kelius ir statinius“ I vieta 

2. Anglų kalbos olimpiada (rajono etapas)  III vieta  
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3. Matematikos olimpiada (rajono etapas) I vieta 

 

4. Lietuvos mokinių 52-oji biologijos olimpiada 

(rajono etapas) 

I vieta 

5. Lietuvos vaikų ir moksleivių - Lietuvos liaudies 

kūrybos atlikėjų-konkurso pirmas vietinis turas 

„Tramtatulis 2019“ 

Padėka 

6. Alytaus apskrities mokinių straipsnio apie kūrybą 

žmogaus gyvenime konkursas 8 - 12 klasių 

mokiniams 

I vieta 

7. Istorinių žinių konkursas „Tarpukario Lietuvos 

gyvenimas, įvykiai, asmenybės, kultūra“, skirtas 

Vladui Mironui 

II vieta 

8. XXI dainų festivalis ,,Panemunės gaida 2019" Padėka 

9. Vaikų ir jaunimo etnokultūrinis festivalis ,,Kartu 

smagu“, skirtas Tarptautinei Tolerancijos dienai 

Padėka 

10. XXXI geografijos olimpiada (rajono etapas) I vieta 

II vieta 

11. Lietuvos mokinių 57-oji chemijos olimpiada  

(rajono etapas) 

II vieta 

12. Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursas 

,,Dainų dainelė“ rajoninis turas 

I vieta 

13. Dailyraščio konkursas ,,Dailus raštas puošia mano 

kraštą" 

Padėka 4 kl. mokiniui 

Padėka 1 kl. mokiniui 

Padėka 3 kl. mokinei 

Padėka 2 kl. mokinei 

14. Alytaus r. gimnazijų mergaičių kvadrato varžybos   I vieta 

15. Futbolo varžybos ,,Pradinukų lyga" I vieta 

16. Alytaus r. gimnazijų krepšinio 3x3 varžybos I vieta 

17. Alytaus r. gimnazijų mergaičių futbolo varžybos I vieta 

18. Alytaus r. pradinių klasių mokinių varžybų 

,,Šviesoforas“ II etapas 

Padėka 

19. Rajoninis šaškių turnyras Padėka 

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

respublikiniai konkursai 

Eil. 

Nr. 

Konkurso pavadinimas Laimėjimai 

1. Tarptautinis kūrybinių piešinių konkursas „Atvirukas 

Lietuvai“ 

Padėka 

2. UAB „Palink“ piešinių konkursas „IKI sodinčius“ Padėka 

3. Tarptautinė kūrybinių darbų paroda „Mikutis 

gamtininkas“, skirtas J. Tumo-Vaižganto  

Padėka 

 

Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius 

Mokyklos mokinių pasiekimai 2019 m. (olimpiados, konkursai, varžybos ir kiti renginiai) 

Renginio tipas Dalyvių skaičius Prizinės 

vietos 

Rajono olimpiados, konkursai, varžybos ir kiti 

renginiai 

14 6 

Respublikinės olimpiados, konkursai, varžybos ir 25 13 
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kiti renginiai 

 

Respublikiniai konkursai 

Eil. Nr. Konkurso pavadinimas Laimėjimai 

1. Respublikinis „Žiemos puokštė“ 

floristinių darbų paroda-konkursas 

Laureatė (A grupėje)  

2. Nacionalinis prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkursas 

Diplomas konkurso lyderiui iš mažo 

Lietuvos miesto ar miestelio 

Rajoniniai renginiai 

1. Lietuvos mokinių 68-osios 

matematikos olimpiados rajoninis turas 

I vieta 

2. Lietuvos mokinių 67-osios fizikos 

olimpiados rajoninis turas 

I vieta 

3. Rajoninis technologijos olimpiados 

turas 

III vieta 

4. Rajoninis biologijos olimpiados turas I vieta 

5. Rajoninis dailyraščio konkursas 

„Dailus raštas puošia mano kraštą“ 

I vieta 

Tarptautiniai konkursai 

1. Edukaciniai konkursai „Olympis“ 2019 74 

2. Tarptautinė olimpiada „Kings 2019“  I vieta savivaldybėje 

V vieta savivaldybėje 

3. Tarptautinis informatikos ir 

informacinio mąstymo  konkursas 

„Bebras“  

IV vieta savivaldybėje 

 

4. Tarptautinė anglų kalbos olimpiada 

„Kings 2018“ rudens sesija 

I laipsnio diplomas (8 diplomai) 

5. Tarptautinis lietuvių kalbos konkursas 

„Kengūra 2019“ 

3 Sidabrinės Kengūros diplomai 

1 Oranžinės Kengūros diplomas 

1 Auksinės Kengūros diplomas 

6. Tarptautinis anglų kalbos konkursas 

„Kengūra 2019“ 

2 Oranžinės Kengūros diplomai 

1 Sidabrinės Kengūros diplomas 

7. Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra 2019“ 

Dvi I vietos rajone 

IV vieta respublikoje 

IV vieta rajone 

II vieta rajone 

X vieta rajone 

III vieta rajone 

VI vieta rajone 

8. Tarptautinis konkursas-paroda „Etiniai 

raštai ant kalėdinio žaisliuko“ 

II vieta 

 

VIII. GIMNAZIJOS VIDAUS ĮSIVERTINIMAS  

Įsivertinimo metu surastos stipriausios veiklos sritys: 

1 sritis REZULTATAI 

Rodiklis 1.1.1. Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė, socialumas, gyvenimo planavimas.)  

Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, žino savo gabumus ir polinkius, turi 

tolesnio mokymosi siekių ir planų. Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti 

bendrose veiklose. Karjeros galimybes mokiniai sieja su ugdymosi galimybėmis.  

2 sritis UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 
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Rodiklis 2.3.1. Mokymasis (savivaldus mokymasis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi 

socialumas)  

Mokymasis vadovaujant mokytojui yra derinamas su savivaldžiu mokymusi. Skatinamas 

savivaldus mokymasis: dirbti savarankiškai, ieškoti informacijos naudojantis papildomais šaltiniais, 

kompiuteriu, mobiliuoju telefonu. Pamokose mokytojai vadovauja mokinių mokymuisi, tai sudaro 

tinkamas sąlygas mokinių mokymuisi. Mokiniai nebijo klausti, prašyti pagalbos, tai rodo gerus 

mokinių ir mokytojo tarpusavio santykius, palankų mokymuisi mikroklimatą. 

3 sritis UGDYMO(SI) APLINKOS 

Rodiklis 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui, 

edukacinės išvykos.) 

Mokytojai gerai žino gimnazijos edukacines galimybes ir pagal galimybes jas panaudoja. 

Ugdymui pritaikoma mokyklos gamtinė teritorija. Gimnazijos mokytojai organizuoja mokinių 

ugdymą kitose erdvėse už gimnazijos ribų. Visiems gimnazijos mokiniams sudaromos galimybės 

mokytis įvairiose gimnazijos erdvėse ir erdvėse už gimnazijos ribų. 

Mokytojai ir klasės vadovai domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, kultūros įstaigose, 

įmonėse, valdžios institucijose ir kt. – galimybėmis ir organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą 

ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Tai aktualizuoja ugdymą, suteikia mokiniams 

galimybę įgyti įvairesnės patirties. 

Silpniausios veiklos sritys: 

1 sritis REZULTATAI 

Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (pažangos pastovumas, pasiekimų 

asmeniškumas).  

Individualūs mokinio pasiekimai, pastangos iš dalies pripažįstami ir skatinami. 

Mokinių individuali pažanga ir pasiekimai matomi ir pripažįstami dalyje pamokų. 

Nesistemingai sugrįžtama prie mokymosi uždavinio, pasiekimų aptarimas pamokoje patenkinamas. 

Pamokoje mokiniai menkai įtraukiami į pamokos rezultatų apibendrinimą. Dalis mokinių turi 

asmeninių mokymosi bei kitų veiklų pasiekimų (konkursuose, olimpiadose, varžybose).  

2 sritis UGDYMAS(is) IR MOKINIŲ PATIRTYS 

Rodiklis 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu. (santykiai ir mokinių savijauta, narystė ir 

bendrakūra) 

Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu. Didelė dalis mokinių jaučiasi reikalingi ir 

saugūs gimnazijoje. Kai kuriems mokiniams sunku sutarti su kitais bendruomenės nariais, atsiranda 

nepasitikėjimas bendraklasiais, negebėjimas tinkami spręsti problemas.  

Nors Gimnazijoje organizuojamos veiklos ugdo pozityvaus gyvenimo idėjas, dalis mokinių 

nesijaučia gimnazijos bendruomenės dalimi, mokyklos gyvenimo kūrėjais. Neformalaus ugdymo 

būrelių mažoka, pageidautų naujų. 

Tobulintina veiklos sritis  

1 sritis REZULTATAI 

Rodiklis. 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. Raktinis žodis – pažangos pastovumas 

Individualūs mokinio pasiekimai, pastangos iš dalies pripažįstami ir skatinami. 

Mokinių individuali pažanga ir pasiekimai matomi ir pripažįstami dalyje pamokų. 

Nesistemingai sugrįžtama prie mokymosi uždavinio, pasiekimų aptarimas pamokoje patenkinamas. 

Pamokoje mokiniai menkai įtraukiami į pamokos rezultatų apibendrinimą. Dalis mokinių turi 

asmeninių mokymosi bei kitų veiklų pasiekimų (konkursuose, olimpiadose, varžybose). 

Sieksime aukštesnės mokinio individualios pažangos: mokiniai įgys naujų gebėjimų, 

tvirtesnių vertybinių nuostatų, patirs pažinimo džiaugsmą pamokose. Lygis 3,0 (daugiau kaip 75%). 

2019 m. kalendorinių metų Butrimonių gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo detalesnė 

duomenų analizė yra skelbiama gimnazijos svetainėje adresu www.butrimoniumokykla.lt   

 

IX. INFORMACIJA APIE ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUI 

2019 METAMS NUSTATYTŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ VYKDYMĄ 

http://www.butrimoniumokykla.lt/
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Eil. 

Nr. 

Nustatyta užduotis Užduoties įvykdymo  vertinimo rodiklis ir 

informacija apie užduoties įvykdymą 

Rizika dėl kurios 

užduotis 

neįvykdyta/iš 

dalies įvykdyta 

1. Parengti 2019 m. 

gimnazijos Veiklos 

planą 

Planas parengtas, plano nuostatos vykdomos 

Įvykdyta 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Veiklos planas  

patvirtintas 2019 m. sausio 23 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-18, jam pritarta Alytaus r. 

Butrimonių gimnazijos taryboje, 2019 m. sausio 

18 d. protokolo Nr. 1 

 

 

2. Plėtoti projektinę 

veiklą 

 Įvykdyta 

 Finansuoti projektai: 

 -Projektas „Adamkiada“, finansuotas Alytaus 

rajono savivaldybės. 

 -Projektas „Adamkiada“, finansuotas Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto. 

 -Projektas „Butrimonių seniūnijos sporto šventė“, 

finansuotas Alytaus rajono savivaldybės. 

 -Projektas „Padžiauk patyčias!“, finansuotas 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto. 

 -Mokinių užimtumo projektas „Užsiimkime 

veikla: padžiaukime patyčias!“, finansuotas 

Alytaus rajono savivaldybės. 

 -Mokinių užimtumo programa „Gabių mokinių 

užimtumo ir skatinimo programa „Būk 

šauniausias“, finansuotas Alytaus rajono 

savivaldybės. 

 - Mokinių užimtumo projektas „Draugystės gijos-

2019“, finansuotas Alytaus rajono savivaldybės. 

- Projektas „Mokslo paskirties pastato Draugystės 

g. 1, Butrimonys, Butrimonių sen. Alytaus r. sav. 

paprastojo remonto projektas įrengiant 30 kW 

fotovoltinę saulės elektrinę“, finansuotas ES 

struktūrinių fondų ir Alytaus rajono savivaldybės. 

Parengti ir nefinansuoti (arba dar nežinoma dėl 

finansavimo) projektai: 

 -Kultūros programos rėmimo projektas „Alytaus 

r. Butrimonių gimnazijos jaunimo choro sceninio 

įvaizdžio gerinimas“. 

 - „Respublikinė mokinių sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ (Sporto rėmimo fondo). 

 - Sporto projektas „Prisimenant moterų krepšinio 

pradininkę Sendą Berenson“. 

 - Alytaus r. Butrimonių gimnazijos rūsio 

pritaikymas bendruomenės narių veiklai“. 

 - Alytaus r. Butrimonių gimnazijos muziejaus 

perkėlimas į naujas patalpas - „Bendradarbiaukime 

drauge su gamta“. 
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3. Įrengti naujas 

edukacines erdves 

gimnazijos viduje ir 

/ ar teritorijoje 

 

Įvykdyta 

- Gimnazijos rūsyje, bendradarbiaujant su Šaulių 

sąjunga, įrengta šaudykla. 

 - Gimnazijoje įkurta pradinių klasių poilsio erdvė. 

 - Gimnazijos teritorijoje įkurta Lauko klasė-meno 

galerija. 

 - Gimnazijos sporto aikštyne įrengtas šuolio į tolį 

sektorius. 

 - Į kitas patalpas, juos atnaujinant, perkelti 

chemijos, fizikos, matematikos, pradinių klasių 

kabinetai. 

 - į naujas patalpas perkeltas Mokytojų kambarys. 

- 2019 m. atidaryta ir visuomenei pristatyta 

Gamtos mokslų laboratorija. 

 - Gimnazijos teritorijoje, bendradarbiaujant su 

„Aktyvių tėvų klase“, įkurtas „Kalėdinių 

dekoracijų parkas“. 

http://www.danielius.net/straipsniai/grozio-ir-

ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-

butrimoniu-gimnazijoje-foto 

 

 Puoselėjamos ir atnaujinamos edukacinės erdvės: 

„Saulės laikrodis“, „Vaistažolių daržas“, „Tulpių 

upė“, „Lietuvos kontūras“, „Lauko klasė“, 

„Gyvasis kampelis“, „Muzikos ABC“, 

„Sveikatingumo takas“, „Retųjų augalų alėja“, 100 

inkilų buveinė, „Abiturientų ąžuolų alėja“, 

„Gimnazijos sodas“. 

Jaunimo reikalų departamento akredituotas 

Jaunimo rūsys. 

 

 

4. Organizuoti LL3 

projekto veiklų 

įgyvendinimą 

gimnazijoje  

 Įvykdyta 

Projekto „Įtraukiamasis ugdymas taikant 

praktinius metodus“ tikslas-suplanuoti ir 

įgyvendinti pamokos kokybės sisteminius 

pokyčius, siekiant didesnio mokinių įsitraukimo į 

ugdymo (si) procesą bei geresnių mokymosi 

rezultatų. Siekiant šio tikslo, gimnazijos pradinių 

klasių, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo 

dalykų mokytojai savo ilgalaikiuose planuose 

numatė ne mažiau kaip po 2 praktines tiriamąsias 

veiklas gimnazijos erdvėse ir už gimnazijos ribų. 

Metodinėse grupėse suderinti dalykų ilgalaikiai 

planai. Į projektą įsitraukė 85,7 proc. dalykų 

mokytojų, numatytos 33 patyriminio ugdymo 

veiklos. 1-4 klasių dalyvavimas-100 %, 5-8 klasių- 

96%. 

Pakoreguotas pamokų tvarkaraštis ir skirta lėšų 

išvykoms. 

Per 2019 m. organizuotos 32 pažintinės kelionės, 

21 išvyka į varžybas, dalyvauta 6 olimpiadose, 15 

 

http://www.danielius.net/straipsniai/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje-foto
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konkursų, 13 edukacinių užsiėmimų, 2 mokytojų 

kvalifikacinėse išvykose. 

2019 m. kovo 14 d. atliktas veiklų įsivertinimas. 

90 % mokinių teigia, kad veikla kitose erdvėse ir 

taikant praktinius metodus yra įdomi, 84 % - 

naudinga. 

 

5. Organizuoti 

regioninę 

konferenciją 

sveikatingumo 

tematika 

 Įvykdyta 

2019 m. lapkričio 21 d. organizuota 6 akademinių 

valandų regioninė konferencija „Sveika, 

patriotiška bendruomenė-stipri visuomenė“, kurios 

lektoriai buvo Valdas Valvonis, Butrimonių 

gimnazijos direktorius, Darius Karaša, sportiško ir 

aktyvaus laisvalaikio propaguotojas, Vytautas 

Liesionis, Vytauto Didžiojo universiteto 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, 

Alytaus rajono Visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojos. 

Konferencijoje dalyvavo 42 klausytojai 

http://www.danielius.net/straipsniai/patriotiskumo-

ir-sveikatingumo-pliupsnis-butrimoniu-

gimnazijoje  

 

 

X. LAUKIAMI REZULTATAI  

✓ Ugdymo planas suteiks galimybes rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus, modulius: mokinių 

poreikiams skirtos valandos 5-8, I-II, III-IV klasėse bus panaudojamos atsižvelgiant į mokinių 

poreikius.  

✓ Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų lygio nustatymas vyks rugsėjo ir birželio mėn. Ne 

mažiau kaip 80% visų vaikų pasieks aukštesnį lygį. 

✓ Bus sudaryti visų priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašai sėkmingam 

tolimesniam ugdymuisi gimnazijoje. Bus pateiktos rekomendacijos 1 klasės mokytojui. 

✓ 75% pamokų mokytojai vadovausis  savivaldaus mokymosi paradigma (stebėjimo protokolai). 

✓ 75 % mokytojų ugdymo procese tikslingai naudos inovatyvias priemones, teikdami mokymosi 

pagalbą, sudarydami galimybes mokiniams savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, rasti 

reikiamą medžiagą, vertinti savo mokymąsi ir spręsti iškilusias problemas.  

✓ Kiekvienas mokytojas praves bent 2 atviras, integruotas su kitu dalyku pamokas, ne mažiau kaip 

3 netradicines pamokas gimnazijos erdvėse/gamtinėje aplinkoje. 

✓ Bus 100% išnaudotos kultūrinės-pažintinės veiklos ir Kultūros paso programos lėšos. 

✓ Bus organizuota 12 kultūrinių-pažintinių išvykų; Kiekviena klasė dalyvavaus ne mažiau kaip 3 

edukaciniuose ugdomuosiuose užsiėmimuose. 

✓ Visi gimnazijos mokiniai įsivertins savo gebėjimą mokytis, numatys priemones mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymui. 

✓ Bus stebėtos ne mažiau kaip 2-3 kiekvieno mokytojo pamokos, suteiktas grįžtamasis ryšys, 

skatinantis tobulinti veiklą. 

✓ Bus stiprinamos mokinių socialinės ir emocinės kompetencijos. 

✓ Didės tolerancija kitaip mąstančiam, pagarba kito nuomonei. 

✓ Įvertinus poreikį, bus organizuojamas Mokomųjų ir ugdomųjų priemonių įsigijimas. 
✓ 90 % mokytojų planuoja kvalifikacijos tobulinimą pagal pirmą prioritetą, asmeninio meistriškumo 

augimą, atsižvelgdami į savianalizės formose iškeltus tobulinimo tikslus. 

✓  Patirtimi gimnazijoje (atviros pamokos) dalinsis ne mažiau kaip 60 proc. mokytojų.   

✓ Seminarus ir/ar  pranešimus skaitys ne mažiau 20% mokytojų. 

http://www.danielius.net/straipsniai/patriotiskumo-ir-sveikatingumo-pliupsnis-butrimoniu-gimnazijoje
http://www.danielius.net/straipsniai/patriotiskumo-ir-sveikatingumo-pliupsnis-butrimoniu-gimnazijoje
http://www.danielius.net/straipsniai/patriotiskumo-ir-sveikatingumo-pliupsnis-butrimoniu-gimnazijoje
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✓ Savivalda veiks pagal priimtus nuostatus, bendradarbiaus priimant svarbius sprendimus, nuo kurių 

priklauso ugdymo (si) sąlygų, gimnazijos įvaizdžio gerinimas, resursų panaudojimas. 

✓ Veiklos kokybės įsivertinimas bus atliekamas įtraukiant metodines grupes, išvados ir rekomendacijos 

pristatomos bendruomenei. Atsižvelgiant į rezultatus planuojama tolimesnė veikla. 
✓ Bus suorganizuoti ne mažiau kaip 1-2 tėvų edukacijai skirti renginiai-mokymai. 

✓ Bus įgyvendintos ne mažiau kaip 2 „Tėvų klasės“ pateiktos iniciatyvos. 
✓ Vyks NMPP rezultatų aptarimas trišalėse-keturšalėse konsultacijose, bus numatomos tolesnio 

ugdymo(si) perspektyvos. Dalyvaus ne mažiau kaip 90% visų tėvų. 

 

XI. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR VADOVŲ SIŪLOMI 

PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

Eil. 

Nr. 

Problema Sprendimo būdai 

1. Tėvų atsakomybės stygius mokinių 

ugdymo(si) procese ir bendruomenės 

veikloje 

„Tėvų klasės“ iniciatyvos ir vykdomos veiklos 

2. Lankomumo problema Griežtai laikytis Gimnazijos lankomumo 

tvarkos aprašo  

3. Klasės krepšelio lėšų trūkumas ir su 

tuo susijusios problemos 

Savivaldybės pagalba. Kokybės krepšelio lėšos 

4. Nepilnas mokymo kabinetų 

aprūpinimas šiuolaikine mokymo 

įranga, mokymo priemonėmis 

Savivaldybės lėšos. Paramos lėšos. Projektinės 

lėšos 

5. Mokinių sergamumas  

(Sveikos gyvensenos propagavimas) 

 

Bus suorganizuota ne mažiau kaip 20 sportinių 

varžybų, sveikatinimo priemonių, kuriose 

dalyvaus ne mažiau kaip 70 % mokinių. 

Sveikos gyvensenos ugdymas bus 

integruojamas į dalykų ugdymo turinį 

6. Prasta dviejų mokyklinių autobusų 

techninė būklė 

Savivaldybės lėšos. Teikti paraišką dalyvauti 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos vykdomoje Mokyklų aprūpinimo 

geltonaisiais autobusais programoje 

 

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                                            Valdas Valvonis  


