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Alytaus r. Butrimonių gimnazija savo veiklą 2020 metais organizavo vadovaudamasi 2019–2021 m. Butrimonių gimnazijos 

Strateginiu planu, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Ugdymo planu, 2020 metų Veiklos planu bei kitais gimnazijos veiklą ir jos 

mokinių ugdymą(si) reglamentuojančiais dokumentais ir jų redakcijomis. Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita rugsėjo 1 d.: Butrimonių 

gimnazijoje – 195, Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje – 42, Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 54 (37 – 

ikimokyklinis ugdymas, 17 – priešmokyklinis ugdymas). 

Pedagoginių darbuotojų skaičius: 26 mokytojai ir 3 pagalbos mokiniui specialistai (Butrimonių gimnazijoje), 15 mokytojų ir 1 

pagalbos mokiniui specialistas (Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje), 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 1 meninio 

ugdymo pedagogė, 3 auklėtojai ir 1 pagalbos mokiniui specialistas (Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje). Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius: Butrimonių gimnazijoje – 23,71; Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje – 9,55; Butrimonių ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje – 3,84.  



Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo baigusių 12 klasę – 100 % (visi 22 abiturientai). Mokinių, gavusių Pradinio 

išsilavinimo pažymėjimą, dalis nuo baigusių 4 klasę – 100 %. Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo baigusių 

10 klasę – 100 % (Butrimonių gimnazija ir Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius). Kursą kartojančių mokinių nėra.  

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos 2019–2020 m. m. visų klasių mokinių pažangumas yra 100 proc. Bendras klasių mokymosi 

vidurkis yra 7,67 balo (lyginant su 2018–2019 m. m. pagerėjo 0,17 balo), mokymosi kokybė 45,07 proc. (6–10 balų). Punios pagrindinio 

ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus visų klasių mokinių pažangumas yra 100 proc. Bendras klasių mokymosi vidurkis yra 7,26 balo, 

mokymosi kokybė 26,08 proc. (6–10 balų). 2020 metų pavasarį Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas ir Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas dėl Covid-19 pandemijos nevyko. 

Iš viso mokiniai praleido 10 951 pamoką. Tai 6 193 pamokomis mažiau nei 2018–2019 m. m. Vidurkis vienam mokiniui 56,7 

pamokos. Lyginant su 2018-2019 m. m. – 33,0 pamokos mažiau. Dėl ligos praleista 7 051 pamoka, vienam mokiniui tenka 36,5 pamokos. 

Lyginant su 2018–2019 m. m., tai 19,8 pamokos vienam mokiniui mažiau. 

Vidutinis mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio prieaugis nuo 4-os iki 6-os klasės yra 0,34, o nuo 6-os iki 8-os 

klasės yra 0,53 standartizuoto taško. 68 proc. mokinių per dvejus metus (nuo 6-os iki 8-os klasės) padarė pažangą. Mokinių akademinės 

pažangos rodiklis (4–8 klasėse) yra 0,45 standartizuoto taško (žurnalas ,,Reitingai“). Žurnalas „Reitingai“ (2020 m. gruodis–2021 m. 

gegužė Nr. 2 (14)) skelbia, jog pagal mokinių ūgties nuo 4 -os iki 8 -os klasės tyrimą gimnazija savo mokinius „auginančių“ šalies mokyklų 

trisdešimtuke užima aštuntą vietą. Rodiklio ,,Man svarbu mokytis“ įvertis yra 3,6, lyginant su 2019 m. – 0,3 įverčio geresnis. 

Valstybinius brandos egzaminus pasirinko 15 mokinių iš 22. Mokyklinius brandos egzaminus pasirinko 9 mokiniai iš 22. Trys 

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 
25,50 11,64 56,40 44,00 53,00 28,00 77,50 

Alytaus 

rajono 

mokyklų 

41,51 17,23 63,71 45,77 32,00 54,59 50,25 

Šalies 

mokyklų 
44,30 26,73 70,40 54,96 46,39 53,81 47,32 



 

Fizikos ir informacinių technologijų brandos egzaminų įvertinimų vidurkis yra aukštesnis už Alytaus rajono savivaldybės ir Lietuvos 

mokinių įvertinimo vidurkius. 

Tolimesnė abiturientų veikla: universitetuose mokosi – 1 (VF), kolegijose – 4 (VN-1), profesinėse mokyklose – 8 (VF), kita veikla – 

9 abiturientai. Į aukštąsias mokyklas įstojo 22,7 proc. visų abiturientų/33,3 proc. pasirinkusių valstybinius egzaminus. 

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokinių pasiekimai 2020 m. (olimpiados, konkursai, varžybos ir kiti renginiai) 

Renginio tipas Renginių skaičius Dalyvių skaičius Prizinės vietos 

Rajoninės olimpiados, 

konkursai, varžybos ir kt. 

renginiai 

13 88 8 

Respublikiniai konkursai, 

olimpiados, varžybos ir kt. 

renginiai 

53 812 57 

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius 

Respublikinės olimpiados, 

konkursai, varžybos ir kiti 

renginiai 

14 122 9 

Svariausi laimėjimai: Projekto ,,Mokyklos Europos parlamento ambasadorės“ – Europos komisijos Lietuvoje MEPA lentelė, kelionė į 

Strasbūrą. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ II apskrities etapas – laureatai, III respublikinis etapas – 

dalyviai (padėkos raštas, pasirodymas per Lietuvos nacionalinę televiziją). Vilniaus miesto vidurinių ir muzikos mokyklų projektas ,,Kaip 

pavadinčiau aš“ – II vieta. Respublikinis Lietuvos mokinių konkursas ,,Aš – Lietuvos pilietis“ – II vieta. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 

vietovių pradinių klasių mokinių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zoninės (3–4 kl.) varžybos – III vieta. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų 

konkursas ,,Dviratis mano draugas“ – laureatė. Tarptautinis kompiuterinių piešinių ir naujamečių darbų konkursas ,,Žiemos fantazija 2020“ 

– laureatė 1–4 kl. grupėje animacijos kategorijoje. Respublikinis rašinių apie sportą konkursas – III vieta. Tarptautinis epistolinio rašinio 

konkursas – I vieta rajono etape. Rajoninė biologijos 52 -oji olimpiada – II vieta. Rajoninė technologijų olimpiada – II ir III vietos. 

Rajoninė dailės olimpiada II ir III vietos. Lietuvos mokyklų žaidynių 3x3 tarpzoninės mergaičių krepšinio varžybos – III vieta. Lietuvos 

mokyklų žaidynių tarpzoninės mergaičių 5x5 futbolo varžybos – III vieta. Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo apskrities finalas (5–6 

kl.) – III vieta. Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo apskrities finalas (7–8 kl.) – I vieta. Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo 

apskrities finalas (I–II g kl.) – II vieta. 

Atsižvelgiant į tai, kad Covid-19 pandemijos metu gimnazijoje nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. mokinių 

ugdymas(is) buvo organizuotas įvairiais būdais (nuotoliniu, kontaktiniu bei mišriuoju būdu), dėl gimnazijos bendruomenės gebėjimo 

bendradarbiauti bei jos administracijos vadybinių kompetencijų ir lyderystės dauguma prieš tai nurodytuose planuose numatytų veiklų buvo 



įgyvendintos administracijos, gimnazijos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kryptingai taikant sparčiai įvaldytus 

skaitmeninius įrankius bei gimnazijai realizuojant kompetenciją valdyti krizines situacijas. 

Kvalifikaciją tobulinusių vadovų, pedagoginių darbuotojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalis nuo dirbančiųjų gimnazijoje 

skaičiaus – 100 proc. (tobulino visi Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių specialistai). Butrimonių gimnazijos vidurkis – 103 val., Punios 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcinio skyriaus – 69,5 val., Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus – 57,5 val. 37 

gimnazijos mokytojai dalyvavo 40 val. ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Šiuolaikinės pamokos vadyba“. 97,7 proc. 

pedagoginių darbuotojų tobulino kvalifikaciją 5 ir daugiau dienų per metus. 39 proc. renginių vyko mišriu būdu, 34 proc. – nuotoliniu, 27 

proc. – kontaktiniu būdu. Administracinio pagalbinio personalo (buhalterė, projektų vadovė, direktorius) kvalifikacijos kėlimo renginių 

skaičius (savivaldybės lėšos) – 5. 

72,7 proc. mokytojų vadovaujasi savivaldaus mokymosi paradigma. Pravestos 176 pamokos (kuriose mokytojas vadovaujasi 

savivaldaus mokymosi paradigma). 100 proc. mokytojų ugdymo procese naudoja inovatyvias priemones teikdami mokymosi pagalbą, 

sudarydami galimybes mokiniams savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, rasti reikiamą medžiagą, vertinti savo mokymąsi ir 

spręsti iškilusias problemas. Mokytojai vedė integruotas pamokas (41): vyko kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas, buvo dalijamasi 

gerąja darbo patirtimi. Sėkmingiausia integracija vyko istorijos, anglų kalbos, geografijos, biologijos, dailės, lietuvių kalbos ir literatūros, 

rusų kalbos, informacinių technologijų pamokose.  

Individuali mokinio pažanga buvo fiksuojama remiantis ,,Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-112. Kiekvieno 

mėnesio pabaigoje (2020 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais) pradinių klasių mokiniai ir mokytojai pildė asmeninės pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo formas bei aptarė su tėvais (mokinių asmeninis pažangos fiksavimo aplankas). 5–8, I–IV g klasių mokiniai pildė mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymosi pažangos įsivertinimo formas 1 kartą per 2020 m. (rugsėjo mėn.) ir aptarė su tėvais bei klasės vadovu 

(klasės vadovo segtuvas). Visi klasės vadovai 1 kartą per mėnesį peržiūrėjo auklėtinių mokymosi rezultatus ir su kiekvienu individualiai 

aptarė asmeninės pažangos rezultatą. Vieną klasės valandėlę per 2 mėnesius klasių vadovai skiria mokinių pažangos pasimatavimui (el. 

dienyno įrašai, klasės vadovo segtuvas). Visi mokytojai vieningai laikosi susitarimų dėl individualios pažangos fiksavimo ir analizavimo. 

I–IV g klasių mokiniai, padedami klasės vadovo, klasių valandėlių metu sudarė asmeninius, jų amžiui skirtus karjeros planus. Kovo 

mėnesį I–IV g klasių mokiniams suorganizuota karjeros diena: paskaita-susitikimas su Marijampolės kolegijos atstovais ir buvusiais 

gimnazijos mokiniais – aukštųjų mokyklų studentais. Pavasarį IV g klasės mokiniams buvo siūlyta nuotoliniu būdu susipažinti su Alytaus 

PRC siūlomomis programomis, dalyvauti virtualiose Mykolo Romerio universiteto susitikimuose, atvirų durų dienoje VGTU, VGTU FMF 

vaizdo paskaitoje ,,Dirbtinis intelektas“, pateikta „Atmintinė abiturientui 2020“. Nuo rudens II–IV g klasių mokiniams siūlyti renginiai 

internetinėje erdvėje: 2020-11-10 nuotolinė konferencija ,,Psichologai mokiniams apie mokinius“ (apie psichologijos studijų pasirinkimą), 

2020-11-16 informacinis renginys ,,Kokio darbuotojo reikia šiandieninei rinkai?“, 2020-12-01 ,,Mokymasis ir motyvacija karantino metu“, 

Kauno technikos kolegijos siūlomos nuotolinės edukacijos moksleiviams – būsimiems studentams, 2020-12-11 ,,Studfestas 2020“, 2020-

11-26 LMNŠC renginys ,,Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laiškas“, 2020-12-03 ,,Moterys Lietuvos kariuomenėje: karjeros 

galimybės“, 2020-11-13 ,,Kodėl verta rinktis inžinerines studijas?“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių profesinis 



orientavimas buvo integruotas į savaitės veiklas. Rugsėjį 5–8, I–IV g kl. mokiniams buvo organizuota ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos 

įsivertinimo diena“, kurios metu mokiniai išklausė psichologo Evaldos Karmazos paskaitą ir tobulino mokėjimo mokytis kompetenciją. 5–

8, I–IV g klasių mokiniai pildė mokėjimo mokytis kompetencijos formas 1 kartą per 2020 m.(rugsėjo mėn.) ir aptarė su tėvais bei klasės 

vadovu (klasės vadovo segtuvas). 71,5 % mokinių sėkmingai įgyvendina priemones. 

Gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 

„Kokybės krepšelis“. Vyksta pagal ,,Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planą numatytų priemonių pirkimas. Gauti 3 kompiuteriai 

(SMM lėšos). Pradėtas internetinio tinklo gimnazijoje modernizavimas už 8 440 eurų (Klasės krepšelio ir savivaldybės lėšos). 

Savivaldžiam ir patyriminiam ugdymui(si) diegti dalykų pamokose įsigyta mokymo priemonių ir medžiagų už 3 954 eurus (Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“).  

Jau penktą kartą gimnazija tapo nacionalinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso laimėtoja. Gimnazijos erdvės nuolat 

puoselėjamos ir atnaujinamos. 

Direktoriaus įsakymu sudaryta gimnazijos vidaus įsivertinimo darbo grupė. Atsižvelgiant į Lietuvoje susiklosčiusią situaciją dėl 

Covid-19 pandemijos, pavasarį atliktas nuotolinio ugdymo(si) kokybės įsivertinimas. Jo rezultatai viešinami gimnazijos svetainėje, 

pristatyti gimnazijos bendruomenei, aptarti gimnazijos metodinėse grupėse, metodinėje taryboje (2020 m. birželio 17 d. Nr.2), klasėse – 

mokiniams. Metinio gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo apklausa sudaryta siekiant pagrįsti Strateginiame plane, metiniame veiklos 

plane, gimnazijos veiklos kokybės tobulinimo plane numatytų veiklų rodiklius. Atlikta mokinių, jų tėvų ir mokytojų apklausa.  

Rugsėjį mokinių tėvams buvo organizuotas seminaras ,,Bendruomenė: ugdymas, palaikymas ir stabilizavimas“, kurį vedė 

psichologas Evaldas Karmaza. Gruodžio mėn. organizuotas nuotolinis Alytaus RSVSB užsiėmimas ,,Kvėpavimo pratimų nauda 

organizmui“ (trenerė Diana Gečė). 

Butrimonių gimnazijoje neformaliojo ugdymo užsiėmimus (2020-12-31 duomenimis) lanko 64,0 % gimnazijoje besimokančių 

mokinių. Į kitų įstaigų organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus vyksta 16,1 % mokinių. 57,5 % mokinių būrelius lanko 

Butrimonių gimnazijoje ir kitose įstaigose. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus mokykloje lanko 26 mokiniai (87 %). Kitas neformaliojo ugdymo įstaigas lanko 1 mokinys (3 %).  

Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) per ataskaitinius metus organizavo aštuonis (8) posėdžius. 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. Posėdžiuose 

svarstyta: mokinių elgesys, mokinių pamokų nelankymo, žemo pažangumo rezultatų, netinkamo elgesio, socialinės, individualios pagalbos 

ir kiti klausimai. VGK nariai teikė metodinę ir kitokią pagalbą mokytojams, klasių vadovams individualiai bei klasių vadovų metodinėje 

grupėje, parengtas metodinių rekomendacijų segtuvas. Buvo vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa, kuri integruojama į mokomųjų dalykų programas, jų turinį bei klasės vadovų veiklą. Dėl Covid-19 pandemijos 

mokiniai už gerą elgesį, aktyvų, pavyzdingą dalyvavimą renginiuose, varžybose buvo skatinami bei informuojami apie lankomumo, 

pažangumo rezultatus ir kt. klasėse, o mokantis nuotoliniu būdu – daromi įrašai el. dienyne. 

Organizuota veikla su specialiųjų poreikių mokiniais: ištirta ir įvertinta mokinių sakytinė ir rašytinė kalba, sudaryti ir patvirtinti 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/092bb9c2e78411e894a78279b4c56611?jfwid=-2icx9ex5p


kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašai, sukomplektuotos grupės, parengti kalbos ugdymo planai. Butrimonių gimnazijoje 

mokėsi ir logopedo pagalbą gavo 20 specialiųjų poreikių mokinių, Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje logopedo 

pagalba teikta 22 specialiųjų poreikių vaikams. Per metus vyko individualūs ir grupiniai užsiėmimai bei tiriamasis darbas: įvertinti 

mokinių mokymosi sunkumai, nustatyti specialieji poreikiai. Organizuotos specialiosios pedagoginės pratybos, konsultuoti mokytojai, 

teiktos konsultacijos ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams.  

Mokinių, pavežamų į mokyklą maršrutiniu transportu, skaičius asmenimis – 0. 

Mokinių, pavežamų į mokyklą mokyklos transportu, skaičius: 33 – Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius, 117 – 

Butrimonių gimnazija. 

Mokinių, pavežamų kitais vežiojimo būdais, skaičius: 8 – Butrimonių gimnazija, 1 – Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis 

skyrius. 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius: 110 – Butrimonių gimnazija, 15 – Ikimokyklinio ugdymo skyrius, 22 – Punios pagrindinio 

ugdymo ir daugiafunkcis skyrius. 

Nemokamas mokinių maitinimas 2020-09-01 (% nuo bendro mokinių skaičiaus) – 56,4 % (Butrimonių gimnazija), 52,3 % (Punios 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius). 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius, asmenimis – 6. 

Asmenų, gaunančių specialiosios pagalbos paslaugas į namus, skaičius – 1. 

 

LAUKIAMI REZULTATAI  

 

✓ Ugdymo planas suteiks galimybes rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus, modulius: mokinių poreikiams skirtos valandos 5–8, I–II g, 

III–IV g klasėse bus panaudojamos atsižvelgiant į mokinių poreikius.  

✓ Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimas vyks rugsėjo ir birželio mėn. Ne mažiau kaip 90 proc. visų vaikų padarys pažangą. 

✓ 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 proc. 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 ne mažiau kaip 2 atviras, integruotas su kitu dalyku pamokas, ne mažiau kaip 2–5 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 dalyvaus 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 proc. mokytojų kvalifikacijos tobulinimą planuos pagal pirmą prioritetą, asmeninio meistriškumo augimą, atsižvelgdami į savianalizės 

formose iškeltus tobulinimo(si) tikslus. 

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

✓ Seminarus ir/ar pranešimus skaitys ne mažiau 20 proc. mokytojų. 
✓ 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 bus 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 proc. visų tėvų. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

Gerinti mokinių 

fizinę-emocinę 

būseną. Skiepyti 

mokiniams 

sveikos mitybos 

ir aktyvaus 

1. Bus suorganizuota ne 

mažiau kaip 20 sportinių 

varžybų, sveikatinimo 

priemonių, kuriose 

dalyvaus ne mažiau kaip 

70 % mokinių. 

Įvykdyta 

Organizuotas renginys „VI mažoji „Adamkiada“ Butrimonių 

gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/judumo-savaite-butrimoniu-gimnazijoje/ 

Organizuotas renginys ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ Butrimonių 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje 

https://butrimoniumokykla.lt/judumo-savaite-butrimoniu-gimnazijoje/


judėjimo 

įgūdžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sveikos gyvensenos 

ugdymas bus 

integruojamas į dalykų 

ugdymo turinį. 

 

 

 

 

 

 

 

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-

ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/ 

Organizuoti įvairūs futbolo turnyrai 

https://butrimoniumokykla.lt/sausio-menesi-butrimoniu-gimnazijoje-

karaliavo-futbolas/ 

Organizuotas Lietuvos televizijos ir lankininkų susitikimas Butrimonių 

gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-

butrimoniu-gimnazijoje/ 

Lietuvos futbolo federacijos organizuotos Ladygolo varžybos 

Organizuotos tarpklasinės krepšinio, kvadrato, futbolo, lengvosios 

atletikos, tinklinio, šaudymo iš lankų, laidynių, pneumatinių ginklų, 

orientavimosi varžybos 

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius dalyvavo 

Lietuvos olimpinio komiteto akcijoje ,,Aktyvus rugsėjis“. Buvo 

įgyvendinti renginiai: sportinis rytmetis „Sniegiuko išdaigos“, akcija 

„Sportuojantis koridorius“, orientacinis žygis „Lobio ieškojimas“. 

Birželio mėn. buvo organizuotos paspirtukų varžytuvės, skirtos Vaikų 

gynimo dienai paminėti 

Sveikatinimo priemonėse ir varžybose dalyvavo ne mažiau, kaip 70 

proc. mokinių. 

 

Gimnazijoje patvirtinti Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai 

programos integravimo 1 – 4, 5-8 ir I-IV g  klasėse planai 2020-2021 

m. m. 

https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/1-4-kl.-

SLR%C5%A0-20.pdf 

https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/5-8-kl.-

SLR%C5%A0-20.pdf 

https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/I-IV-g-kl.-

SLR%C5%A0-20.pdf 

Gimnazijoje vykdomos Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro 

veiklos pagal patvirtintą ir suderintą Sveikatos ugdymo planą. 

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/
https://butrimoniumokykla.lt/sausio-menesi-butrimoniu-gimnazijoje-karaliavo-futbolas/
https://butrimoniumokykla.lt/sausio-menesi-butrimoniu-gimnazijoje-karaliavo-futbolas/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/1-4-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/1-4-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/5-8-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/5-8-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/I-IV-g-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/11/I-IV-g-kl.-SLR%C5%A0-20.pdf


 

 

 

 

3. Bus dalyvaujama 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gimnazijos 

bendruomenei bus 

sudarytos sąlygos 

dalyvauti pilietiniuose-

patriotiniuose renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/09/Sveikatos-

ugdymo-planas.pdf 

https://butrimoniumokykla.lt/sveikatos-ugdymas/ 

 

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“. 

https://butrimoniumokykla.lt/sveikatos-ugdymas/ 

 

2020 m. Alytaus r. Butrimonių gimnazija pripažinta Sveikatą 

stiprinančia ir Aktyvia mokykla, Nacionalinės sveikatą stiprinančių 

mokyklų  pažymėjimas Nr. AM-19, galioja iki 2024 m. gruodžio 10 d. 

Patvirtintos ir vykdomos  sveikatą stiprinančių mokyklų Veiklos plano 

veiklos. Patvirtinta fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo 

ataskaita. 

 

Organizuotas tradicinis žygis partizanų takais, skirtas Vasario 16-ajai 

http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-

butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniskiai-zygiuodami-partizanu-

takais-mokosi-istorijos/ 

Dalyvauta rašinių apie sportą konkurse, skirtame Vasario 16-ajai 

https://butrimoniumokykla.lt/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-nugaletoju-

ir-butrimoniu-gimnazija/ 

Organizuotas tradicinis renginys-Tautiškos giesmės giedojimas 

Butrimonių gimnazijos Meilės saloje 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-meiles-saloje-

skambejo-tautiska-giesme/ 

Organizuotas Gedulo ir vilties dienos minėjimas  

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijoje-plazdena-laisves-

https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/09/Sveikatos-ugdymo-planas.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/wp-content/uploads/2020/09/Sveikatos-ugdymo-planas.pdf
https://butrimoniumokykla.lt/sveikatos-ugdymas/
https://butrimoniumokykla.lt/sveikatos-ugdymas/
http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo
http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniskiai-zygiuodami-partizanu-takais-mokosi-istorijos/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniskiai-zygiuodami-partizanu-takais-mokosi-istorijos/
https://butrimoniumokykla.lt/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-nugaletoju-ir-butrimoniu-gimnazija/
https://butrimoniumokykla.lt/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-nugaletoju-ir-butrimoniu-gimnazija/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-meiles-saloje-skambejo-tautiska-giesme/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-meiles-saloje-skambejo-tautiska-giesme/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijoje-plazdena-laisves-ir-vilties-aitvarai/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bus dalyvaujama 

sportiniuose projektuose, 

siekiant gauti finansavimą 

įgyvendinti fizines veiklas.  

 

ir-vilties-aitvarai/ 

Dalyvauta seminare-išvykoje 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-mokytojai-

kurybiski-ir-aktyvus/ 

Organizuota integruota ekonomikos – pilietiškumo pamoka „Euras – 

bendroji Europos valiuta“ 

Butrimonių gimnazija dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos 

Parlamento Ambasadorės“ 

https://butrimoniumokykla.lt/integruota-ekonomikos-pilietiskumo-

pamoka-euras-bendroji-europos-valiuta/ 

Organizuotas Europos egzaminas, skirtas paminėti Europos dienai 

https://butrimoniumokykla.lt/europos-egzaminas/ 

Nacionalinis diktantas 

https://butrimoniumokykla.lt/nacionalinis-diktantas/ 

Organizuota Pilietinio ugdymo diena Butrimonių gimnazijoje „Meilė 

jungia mus visus“ 

https://butrimoniumokykla.lt/pilietinio-ugdymo-diena-butrimoniu-

gimnazijoje-meile-jungia-mus-visus/ 

Vyko Pasaulio žydų kongreso inicijuojama akcija gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/pasaulio-zydu-kongreso-inicijuojama-

akcija-gimnazijoje/ 

Organizuotas Seimo pirmininko V. Pranckiečio vizitas Butrimonių 

gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/seimo-pirmininko-v-pranckiecio-vizitas-

butrimoniu-gimnazijoje/ 

Organizuota Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena 

https://butrimoniumokykla.lt/sausio-13-oji-laisves-gyneju-diena/ 

 

Lietuvos lankininkų federacija (LLF), bendradarbiaudama su 

Butrimonių gimnazija, siekdama pritraukti daugiau besidominčių 

šaudymu iš lanko žmonių, vykdo projektą „Lankininkai mokyklose“, 

bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, 

administruojamo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Švietimo 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijoje-plazdena-laisves-ir-vilties-aitvarai/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-mokytojai-kurybiski-ir-aktyvus/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-mokytojai-kurybiski-ir-aktyvus/
https://butrimoniumokykla.lt/integruota-ekonomikos-pilietiskumo-pamoka-euras-bendroji-europos-valiuta/
https://butrimoniumokykla.lt/integruota-ekonomikos-pilietiskumo-pamoka-euras-bendroji-europos-valiuta/
https://butrimoniumokykla.lt/europos-egzaminas/
https://butrimoniumokykla.lt/nacionalinis-diktantas/
https://butrimoniumokykla.lt/pilietinio-ugdymo-diena-butrimoniu-gimnazijoje-meile-jungia-mus-visus/
https://butrimoniumokykla.lt/pilietinio-ugdymo-diena-butrimoniu-gimnazijoje-meile-jungia-mus-visus/
https://butrimoniumokykla.lt/pasaulio-zydu-kongreso-inicijuojama-akcija-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/pasaulio-zydu-kongreso-inicijuojama-akcija-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/seimo-pirmininko-v-pranckiecio-vizitas-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/seimo-pirmininko-v-pranckiecio-vizitas-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/sausio-13-oji-laisves-gyneju-diena/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pradinių klasių 

mokytojai dalyvaus 1-2 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose sportine 

tematika.  

mainų paramos fondo.  

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-

butrimoniu-gimnazijoje/ 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija įgyvendina projektą „Jaunimo ir 

bendruomenės fizinio aktyvumo kokybės gerinimas bei skirtumų 

mažinimas tarp miesto ir kaimo“, bendrai finansuojamą valstybės 

Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 

https://butrimoniumokykla.lt/gimnazijoje-startavo-naujas-sporto-

projektas/ 

2020 m. įgyvendintas sporto projektas „Butrimonių seniūnijos sporto 

šventė“, finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės. 

2020 m. įgyvendintas projektas „Sporto ir meno šventė „Adamkiada“, 

finansuojamas LTOK. 

2020 m. įgyvendintas projektas „Mokykis, sportuok, ilsėkis!“, 

finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės. 

2020 m. parengti sporto projektai „VI sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ bei „Krepšinis gimė Butrimonyse“, kurie teikti Sporto 

rėmimo fondui, tačiau nefinansuoti. 

 

2020 m. sausio mėn. BĮ Kauno rajono švietimo centro organizuotas  

seminaras tema „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka“, dalyvavo 4 

pradinių klasių mokytojos. 

2020-06-18 Alytaus kolegijos organizuotas seminaras ,,Sveikas ir 

aktyvus mokytojas – sėkmingo ir kūrybiško ugdymo pagrindas“. 

2020 m. spalio mėn. Alytaus kolegijos organizuoti mokymai ,,Saugaus 

šaudymo iš lanko pagrindai. Teorija ir praktika“. 

Tobulinti 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

Siekiant 

gimnazijos 

strateginiame 

plane ir metų 

veiklos plane 

numatytų tikslų, 

2020 m. visiems 

pedagogams bus 

suorganizuoti ne mažiau 

kaip 1-2 bendri seminarai. 

90 % pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

Įvykdyta 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas 

projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“ 

Gruodžio 3 d. prasidėjo ilgalaikė (40 val.) mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa „Šiuolaikinės pamokos vadyba“. Dalyvauja visi 

pedagogai. 

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mokyklu-zaidyniu-viesnage-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/gimnazijoje-startavo-naujas-sporto-projektas/
https://butrimoniumokykla.lt/gimnazijoje-startavo-naujas-sporto-projektas/


įgyvendinti 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

koncepciją ir LR 

Švietimo 

įstatymo 49 str. 

nuostatą 

skirs ne mažiau 30 val. https://butrimoniumokykla.lt/i-pagalba-mokytojui-siuolaikines-

pamokos-vadyba/ 

https://butrimoniumokykla.lt/i-pagalba-mokytojui-siuolaikines-

pamokos-vadyba-2/ 

Seminaras „Microsoft Teams galimybių panaudojimas“, 2020-09-12, 6 

val., dalyvavo visi pedagogai. 

Seminaras „Mes jau nenorime ir nemokysime taip, kaip buvo anksčiau-

gerosios patirties sklaida dirbant su Office 365 programa Teams bei 

Google įrankiais“, 2020-10-08, 6 val., dalyvavo visi pedagogai. 

97,7 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų  tobulino 

kvalifikaciją  daugiau kaip 5 dienas per metus. 

Butrimonių gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo vidurkis – 

125 val. (11,8 seminaro), Punios pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkcinio skyriaus – 74,7 val. (8,7 seminaro), Butrimonių 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus -66,5 val. (8,75 seminaro). 

Gerinti 

gimnazijos 

įvaizdį, 

viešinant 

informaciją apie 

gerąsias patirtis 

ugdymo 

veiklose 

Atnaujinti ryšius 

ir aktyviau 

bendradarbiauti 

su kitomis 

ugdymo 

įstaigomis bei 

socialiniais 

partneriais; 

Aktyviau 

komunikuoti su 

visuomene; 

Tobulinti 

edukacines 

aplinkas 

Bus suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 renginiai 

bendradarbiaujant su 

kitomis ugdymo įstaigomis 

bei pasitelkiant socialinius 

partnerius. 

 

 

 

 

 

 

 

Bus atnaujintas gimnazijos 

tinklapis. 

 

 

Įvykdyta 

Grožio ir išmonės formulė: kalėdinių dekoracijų parkas Butrimonių 

gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-

dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/ 

Butrimonių gimnazijos pradinukai projekto-konkurso „Kaip 

pavadinčiau aš?“ prizininkai 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-pradinukai-

projekto-konkurso-kaip-pavadinciau-as-prizininkai/ 

Respublikinis pradinių klasių mokinių konkursas „Aš – Lietuvos 

pilietis“ Butrimonyse 

https://butrimoniumokykla.lt/respublikinis-mokiniu-konkursas-as-

lietuvos-pilietis-butrimonyse/ 

Atnaujintas gimnazijos tinklapis 

https://butrimoniumokykla.lt/ 

 

 

https://butrimoniumokykla.lt/i-pagalba-mokytojui-siuolaikines-pamokos-vadyba/
https://butrimoniumokykla.lt/i-pagalba-mokytojui-siuolaikines-pamokos-vadyba/
https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-pradinukai-projekto-konkurso-kaip-pavadinciau-as-prizininkai/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-pradinukai-projekto-konkurso-kaip-pavadinciau-as-prizininkai/
https://butrimoniumokykla.lt/respublikinis-mokiniu-konkursas-as-lietuvos-pilietis-butrimonyse/
https://butrimoniumokykla.lt/respublikinis-mokiniu-konkursas-as-lietuvos-pilietis-butrimonyse/
https://butrimoniumokykla.lt/


Žiniasklaidoje bus 

publikuoti ne mažiau kaip 

5 straipsniai apie 

gimnazijos veiklas ir 

pasiekimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus atnaujinti ir/ar 

modernizuoti stendai 

gimnazijos erdvėse, 

https://www.svietimonaujienos.lt/butrimoniu-gimnazija-vel-pasipuose-

nugaletojos-laurais/ 

http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-

butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo 

http://www.danielius.net/straipsniai/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-

nugaletoju-ir-butrimoniu-gimnazija 

http://www.danielius.net/straipsniai/respublikinis-mokiniu-konkursas-

as-lietuvos-pilietis-butrimonyse-foto 

http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-erdvese-

vel-aidejo-juokas-foto 

http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijoje-sventiska-

paskutine-mokslo-metu-diena 

http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-meiles-

saloje-skambejo-tautiska-giesme 

http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazija-vel-

pasipuose-nugaletojos-laurais 

http://www.danielius.net/straipsniai/rugsejo-1-oji-butrimoniu-

gimnazijoje-2020-fotovideo 

http://www.danielius.net/straipsniai/butrimonyse-salia-fontano-bus-ir-

muziejus 

http://www.danielius.net/straipsniai/rudenelio-svente-butrimonyse-

kitaip-moliugu-paradas 

https://dzukijosveidas.lt/2020/10/22/paskelbta-alytaus-rajono-2021-

metu-brandos-egzaminu-bazine-mokykla/ 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000094532/dainu-dainele-2020-

vokalinis-ansamblis-is-butrimoniu-zaliam-berze-gegute-kukavo 

https://m.alytusplius.lt/naujienos/mazu-gimnaziju-privalumai-

sureguliavus-srautus-pamokos-gali-vykti-mokykloje 

https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinktos-geriausiai-edukacines-erdves-

kuriancios-mokyklos/  

 

Atnaujinti stendai gimnazijos fojė „Gimnazijos garbė“, mobilus 

stendas, stendai muzikos kabinete, koridoriuje prie muzikos kabineto, 

https://www.svietimonaujienos.lt/butrimoniu-gimnazija-vel-pasipuose-nugaletojos-laurais/
https://www.svietimonaujienos.lt/butrimoniu-gimnazija-vel-pasipuose-nugaletojos-laurais/
http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo
http://www.danielius.net/straipsniai/zengdami-partizanu-takais-butrimoniskiai-paminejo-vasario-16-aja-fotovideo
http://www.danielius.net/straipsniai/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-nugaletoju-ir-butrimoniu-gimnazija
http://www.danielius.net/straipsniai/tarp-sporto-rasiniu-konkurso-nugaletoju-ir-butrimoniu-gimnazija
http://www.danielius.net/straipsniai/respublikinis-mokiniu-konkursas-as-lietuvos-pilietis-butrimonyse-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/respublikinis-mokiniu-konkursas-as-lietuvos-pilietis-butrimonyse-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-erdvese-vel-aidejo-juokas-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-erdvese-vel-aidejo-juokas-foto
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijoje-sventiska-paskutine-mokslo-metu-diena
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijoje-sventiska-paskutine-mokslo-metu-diena
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-meiles-saloje-skambejo-tautiska-giesme
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazijos-meiles-saloje-skambejo-tautiska-giesme
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazija-vel-pasipuose-nugaletojos-laurais
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimoniu-gimnazija-vel-pasipuose-nugaletojos-laurais
http://www.danielius.net/straipsniai/rugsejo-1-oji-butrimoniu-gimnazijoje-2020-fotovideo
http://www.danielius.net/straipsniai/rugsejo-1-oji-butrimoniu-gimnazijoje-2020-fotovideo
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimonyse-salia-fontano-bus-ir-muziejus
http://www.danielius.net/straipsniai/butrimonyse-salia-fontano-bus-ir-muziejus
http://www.danielius.net/straipsniai/rudenelio-svente-butrimonyse-kitaip-moliugu-paradas
http://www.danielius.net/straipsniai/rudenelio-svente-butrimonyse-kitaip-moliugu-paradas
https://dzukijosveidas.lt/2020/10/22/paskelbta-alytaus-rajono-2021-metu-brandos-egzaminu-bazine-mokykla/
https://dzukijosveidas.lt/2020/10/22/paskelbta-alytaus-rajono-2021-metu-brandos-egzaminu-bazine-mokykla/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000094532/dainu-dainele-2020-vokalinis-ansamblis-is-butrimoniu-zaliam-berze-gegute-kukavo
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000094532/dainu-dainele-2020-vokalinis-ansamblis-is-butrimoniu-zaliam-berze-gegute-kukavo
https://m.alytusplius.lt/naujienos/mazu-gimnaziju-privalumai-sureguliavus-srautus-pamokos-gali-vykti-mokykloje
https://m.alytusplius.lt/naujienos/mazu-gimnaziju-privalumai-sureguliavus-srautus-pamokos-gali-vykti-mokykloje
https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinktos-geriausiai-edukacines-erdves-kuriancios-mokyklos/
https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinktos-geriausiai-edukacines-erdves-kuriancios-mokyklos/


atnaujinta stendinė 

medžiaga 

gimnazijos rūsyje. Informacijos stenduose nuolat atnaujinamos. 

 Užtikrinti 

saugią ir 

draugišką 

aplinką, grįstą 

visų gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavi-

mu ir 

pasitikėjimu 

Kurti mokinių ir 

mokytojų 

mokymosi ir 

bendradarbiavi-

mo kultūrą, 

grįstą dalijimusi 

patirtimi, 

sutelktumu, 

refleksyvumu 

Pedagogai stebės 1-2 

kolegų pamokas ir/ar 

renginius. 

Bus pravestos ne mažiau 

kaip 1-2 atviros arba 

integruotos pamokos. 

 

 

 

 

 

Visi pedagogai dirbs 

įvairiose veiklos grupėse, 

dalyvaus bendruose 

projektuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip į 3 

gimnazijos veiklos 

renginius bus įtraukti 

Įvykdyta 

Mokytojai vedė integruotas pamokas – vyko kolegialus bendravimas ir 

bendradarbiavimas, buvo dalijamasi gerąja darbo patirtimi: pravesta 41 

integruota pamoka. Sėkmingiausia integracija vyko istorijos, anglų 

kalbos, geografijos, biologijos, dailės, lietuvių kalbos ir literatūros, 

rusų kalbos, IT pamokose.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) grupių auklėtojos 

pravedė po vieną užsiėmimą: „Triukšmas ir tyla“, ,,Kur tik einu, vis 

kažką sutinku“, „Saugok sveikatą – gerk šiltą arbatą“, „Vienas ir 

daug“. 

 

Per kalendorinius metus direktoriaus įsakymu buvo sudarytos 6 darbo 

grupės: 

1. 2021 m. Veiklos planui parengti, 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. V-174; 

2. Mokinių pasiekimų gerinimo plano sudarymui dėl ES struktūrinių 

fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamo projekto ,,Kokybės 

krepšelis“ įgyvendinimo Butrimonių gimnazijoje, 2020 m. birželio 8 d. 

Nr. V-84; 

3. Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu  

nuostatų įgyvendinimo, 2020 m. kovo 17 d. Nr. V-59; 

4. Rizikos vertinimo ataskaitoje pateiktų rekomendacijų analizei, 

įgyvendinimo priemonių plano projekto sudarymui,  2020 m. sausio 10 

d. Nr. V-174; 

5. Dėl pasiruošimo ,,Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių“ 

apžiūrai-konkursui, 2020 m. sausio 9 d. Nr. V-8; 

6. Siekiant tinkamai pasiruošti valstybinėms ir mokyklos šventėms bei 

projektams, 2020 m. sausio 9 d. Nr. V-7. 

 

Gimnazijos veiklos, į kurias buvo įtraukti mokinių tėvai: 

Mokyklos aplinkos gražinimo darbai 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-edukacinese-

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-edukacinese-erdvese-prazydo-sypsena/


mokinių tėvai. erdvese-prazydo-sypsena/ 

Kviečiame drauge sukurti moliūgų šventę! 

https://butrimoniumokykla.lt/rudenelio-svente-kitaip-moliugu-paradas/  

,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ Butrimonių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje 

https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-

ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/ 

Virtuali Šeimos diena Butrimonių gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/virtuali-seimos-diena-butrimoniu-

gimnazijoje/ 

Siautulingosios Užgavėnės 

https://butrimoniumokykla.lt/siautulingosios-uzgavenes/ 

Grožio ir išmonės formulė: kalėdinių dekoracijų parkas Butrimonių 

gimnazijoje 

https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-

dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/ 

 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nėra  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Butrimonių gimnazija -mokyklų Nacionalinio 

edukacinių erdvių 2020 metų konkurso nugalėtoja. 

Kuriamos gimnazijos aplinkos teigiamai veikia asmenybės tapsmą. 

Formuojamas teigiamas rajono ir mokyklos įvaizdis. 

Edukacinės erdvės pritaikomos ugdymo procese. 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-edukacinese-erdvese-prazydo-sypsena/
https://butrimoniumokykla.lt/rudenelio-svente-kitaip-moliugu-paradas/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/
https://butrimoniumokykla.lt/lietuvos-mazuju-zaidynes-2020-startavo-ir-butrimoniu-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriuje/
https://butrimoniumokykla.lt/virtuali-seimos-diena-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/virtuali-seimos-diena-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/siautulingosios-uzgavenes/
https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/
https://butrimoniumokykla.lt/grozio-ir-ismones-formule-kalediniu-dekoraciju-parkas-butrimoniu-gimnazijoje/


3.2. Butrimonių gimnazijos vokalinis ansamblis 

dalyvavo finaliniame Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos dainų konkurse „Dainų dainelė“. 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-

gimnazijos-vokalinis-ansamblis-dalyvavo-lietuvos-

vaiku-ir-moksleiviu-televizijos-dainu-konkurse-

dainu-dainele/ 

Formuojamas teigiamas rajono ir mokyklos įvaizdis. 

Ugdomi meniniai mokinių gebėjimai. 

3.3. Bendradarbiaujant su Alytaus rajono 

savivaldybe pradėta eksploatuoti saulės jėgainė. 

http://www.danielius.net/straipsniai/alytaus-rajono-

savivaldybes-lesas-taupys-saule  

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose. 

Ekologinis-gamtinis ugdymas. Sutaupytos lėšos panaudojamos ugdymo procesui. 

3.4. Paruošta Nuotolinio mokymo(si) tvarka, 

įgyvendinama pasitelkiant ZOOM, Microsoft 

Teams ir kt. platformas. Gimnazija naudojasi 

eTest.lt platforma bei kitomis skaitmeninėmis 

aplinkomis. 

Sėkmingai įgyvendinamas Nuotolinis mokymas. 

3.5. Įrengtos naujos edukacines erdvės (šaudykla, 

rūsio pritaikymas fizinėms reikmėms, vardinis prof. 

I. Milkevičiūtės muzikos kabinetas, mini golfo 

aikštelė, futbolo golfo aikštelė, futbolo biliardas ir 

kt.). 

Sudarytos sąlygos įdomiau organizuoti ugdomąją veiklą. Erdvės tinkamos 

organizuoti neformaliojo švietimo veiklą. 

3.6. Internetinio ryšio rekonstrukcijos darbai. Užtikrintas geros kokybės internetinis ryšys. 

3.7. Kokybės krepšelio projekto įgyvendinimas. 

2020 m. sėkmingai startavo projekto „kietosios“ ir 

„minkštosios“ veiklos: pasirašytas kontraktas, 

gautas finansavimas, pradėti pirkimai, vyksta 

mokymai mokytojams. 

Inovatyviai organizuojamas ugdymo procesas siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos.  

3.8. Projekto „Kultūros paveldas kalba už mus“ 

įgyvendinimas (kartu su Lenkijos Pišo rajono 

savivaldybe). 

Bus įrengtos naujos modernios patalpos muziejui. Projekto tikslas – sustiprinti, 

išsaugoti ir skatinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui 

bendradarbiavimo per sieną teritorijoje. 

3.9. Kartu su Prienų savivaldybe ir šaulių sąjunga 

organizuotas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

30 -mečio minėjimas Gojaus miške (Prienų rajono 

Tinkamai formuojamos vertybinės nuostatos, ugdoma pilietiška ir patriotinė 

asmenybė. 

https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-vokalinis-ansamblis-dalyvavo-lietuvos-vaiku-ir-moksleiviu-televizijos-dainu-konkurse-dainu-dainele/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-vokalinis-ansamblis-dalyvavo-lietuvos-vaiku-ir-moksleiviu-televizijos-dainu-konkurse-dainu-dainele/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-vokalinis-ansamblis-dalyvavo-lietuvos-vaiku-ir-moksleiviu-televizijos-dainu-konkurse-dainu-dainele/
https://butrimoniumokykla.lt/butrimoniu-gimnazijos-vokalinis-ansamblis-dalyvavo-lietuvos-vaiku-ir-moksleiviu-televizijos-dainu-konkurse-dainu-dainele/
http://www.danielius.net/straipsniai/alytaus-rajono-savivaldybes-lesas-taupys-saule
http://www.danielius.net/straipsniai/alytaus-rajono-savivaldybes-lesas-taupys-saule


savivaldybė). 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1. Nebuvo    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3x       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3x       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3x       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3x       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3x       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 



6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai x 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadovavimo žmonėms kompetencija. Gilinti supratimą, kaip motyvuoti darbuotojus (darbuotojų motyvavimo tikslai, būdai, principai) 

7.2. Vadovavimo ugdymui ir mokymui kompetencija. Gilinti supratimą, kaip stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali 

pasiekti gerų mokymosi rezultatų. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1. Gimnazijos veiklos 

tobulinimo plano (ES 

struktūrinių fondų 

finansuojamas Kokybės 

krepšelio projektas) 2020-2021 

m. m. įgyvendinimas ir jo 

koregavimas 2021 – 2022 m. m 

8.1.1. Įgyvendinamos 

gimnazijos veiklos plano 

uždaviniui numatytos 

veiklos. 

8.1.2. Koreguojamas 

gimnazijos veiklos 

tobulinimo planas 2021-

2022 m. m. 

8.1.1.1.Atlikta gimnazijos veiklos tobulinimo plano kokybinių rodiklių 

analizė ir pateiktos išvados 

8.1.1.2. Kas du mėnesius pateikiama ataskaita apie veiklų įgyvendinimą 

NŠA ir ,,Kokybės krepšelio“ projektą kuruojančiam steigėjo atstovui. 

8.1.1.3. Informacija apie gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendintas 

veiklas yra viešinama gimnazijos svetainėje. 

8.2. Individualios mokinio 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

analizavimo įgyvendinimas 

8.2.1. Nuosekliai 

laikomasi ,,Mokinių 

asmeninės pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašo“, 

patvirtinto  Alytaus r. 

Butrimonių gimnazijos 

8.2.1.1. Rodiklio ,,Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams pasiekti“ įvertis – ne mažesnis kaip 2,9 lygio; 

8.2.1.2. Rodiklio ,,Mūsų yra prašoma pasidalinti idėjomis, kaip būtų galima 

pagerinti mokymą(si)“ įvertis – ne mažesnis kaip 3,1 lygio. 

8.2.1.3. Individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo 

įgyvendinimas aptartas su kiekvienu auklėtoju, analizuota tai įrodanti 

medžiaga. 



direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. V-112. 

8.3. Siekiant geresnės ugdymo 

kokybės, organizuoti gimnazijos 

edukacinių erdvių priežiūrą ir 

puoselėjimą, naujų netradicinių, 

funkcionalių edukacinių erdvių 

kūrimą bei pritaikymą ugdymui 

(si). 

8.3.1.Sutelkti gimnazijos 

bendruomenės, socialinių 

partnerių bei rėmėjų 

išteklius puoselėjant 

gimnazijos edukacines 

erdves ir įrengti naujas 

edukacines erdves skirtas 

mokinių ugdymo 

veikloms organizuoti. 

8.3.1.1.2021 m. želdinių, edukacinių erdvių projektavimas (edukacinių 

erdvių kūrimo planas) ir įgyvendinimas,  Įrengtos ne mažiau, kaip 2 naujos 

edukacinės erdvės ir puoselėjamos senosios. 

8.3.1.2. Dalijamasi ir skleidžiama geroji patirtis edukacinių erdvių kūrime 

(kolega-kolegai, gimnazijos svetainė, straipsniai ir kt.). 

8.3.1.3. Rodiklio ,,Aš jaučiuosi mokyklos kūrėju, vertinu galimybę būti ir 

veikti drauge, prisiimti atsakomybę, įgyti patirties ir gebėjimų“ įvertis - ne 

mažesnis kaip 2,8 lygio. 

8.3.1.4. Iš visų gimnazijos edukacinėse erdvėse vedamų pamokų ne mažiau 

kaip 40% pamokų  vyks lauko edukacinėse erdvėse. 

 

8.4. Bendruomenės narių 

vertybinių nuostatų formavimas, 

pilietiškumo, patriotiškumo 

skatinimas 

8.4.1.Į gimnazijos 

Veiklos planą įtrauktos 

nuostatos ir 

organizuojamos veiklos 

pilietiškumui skatinti             

8.4.1.1. Organizuoti ne mažiau kaip 2 patriotiniai renginiai visai 

bendruomenei. 

8.4.1.2. Organizuoti ne mažiau, kaip 5 renginiai gimnazijos ir jos skyrių 

bendruomenėms. 

8.4.1.3. Rodiklio „Aš noriai įsitraukiu į bendras mokyklos veiklas įvertis- 

ne mažesnis kaip 3,0 lygio. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias 

užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Ilgalaikis nedarbingumas 

9.2. Nepakankamas finansavimas 

9.3. Nenumatytos aplinkybės (užsitęsusi pandemija ir pan.) 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutarties vertinimo rodiklius. 



Įvertinimas „labai gerai“ 

 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė               __________             Renata Balčiūnienė        2021-02-04 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                            (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 2020 m. metų veiklą vertinu gerai. Nustatau 5 procentų pareiginės algos kintamąją dalį.  

 

Meras                                                    ________                        Algirdas Vrubliauskas        2021-02-22 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                                      (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas _________gerai_____________. 

 

 

Susipažinau. 

Direktorius                                   _________________            Valdas Valvonis                  2021-04-22 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                           (data) 

 

 


