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Alytaus r.  Butrimonių gimnazija 

 

GIMNAZIJOS  ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO IR APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA 

2022– 2024 m. 

 

 

Tikslas: Formuoti jaukias, saugias ir sėkmei palankias mokymosi aplinkas, skatinti mokinius siekti nuolatinės pažangos, tapti atvira 

kaitai gimnazija,  informuojant visuomenę apie veiklą, išskirtinumą bei pasiekimus. 

 

Uždaviniai: 

o Tenkinti visų  mokinių mokymosi poreikius, tobulinant  mokymo ir mokymosi sąlygas;  

o Stiprinti  teigiamą gimnazijos, kaip vietos bendruomenės kultūros ir edukologijos centro, įvaizdį; 

o Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius, kurti naujus; 

o Pritraukti naujus bendruomenės narius, siekiant išlikti konkurencijos sąlygomis; 

o Informuoti visuomenę apie gimnazijos veiklą. 

 

Situacijos analizė 

 

Stiprybės: 

o Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas; 

o Stiprėjantis mokinių tėvų ir gimnazijos bendravimas ir bendradarbiavimas; 

o Edukacinių erdvių naudojimas ugdymo procese; 

o Tradicijų puoselėjimas; 

o Jauki ir saugi aplinka; 

o Optimalus pedagogų ir mokinių bendravimas; 

o Palanki sveikatingumo ugdymo bazė; 

o Kabinetų aprūpinimas šiuolaikine mokymo įranga bei priemonėmis. 



Silpnybės: 

o Mokinių ugdymosi motyvacijos stoka; 

o Mokinių atsakomybės ir lyderystės stoka; 

o Mokiniui sunkiai suvokiamas savo pažangos įsivertinimo tikslingumas; 

o Pagalbos mokiniui specialistų (psichologo, mokinio padėjėjo) trūkumas; 

o Nemažai mokinių iš socialiai pažeidžiamų šeimų; 

o Tėvų atsakomybės stygius dėl mokinių ugdymosi pažangos siekio; 

o Poilsio erdvių trūkumas; 

o Dalykų mokytojų trūkumas. 

Grėsmės: 

o Mokinių tapatumo stoka;  

o Prastėjanti mokinių fizinė ir psichinė sveikata, emocinė savijauta; 

o Neigiamas socialinės atskirties poveikis mokyklos socialiniam mikroklimatui; 

o Ribotas finansavimas, mažinantis mokinių mobilumą ir galimybę dalyvauti ugdymo(si) procese kitose erdvėse už gimnazijos 

ribų; 

o Nestabili švietimo politika. 

Galimybės: 

o Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas; 

o Atnaujintų ugdymo(si) aplinkų panaudojimas individualios pažangos siekiui; 

o Ugdymo(si) proceso skaitmenizavimas; 

o Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas; 

o Karjeros kompetencijų ugdymas; 

o Dalyvavimas projektuose, rėmėjų paieška; 

o Gerosios patirties sklaida, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas. 

 

 

Veiksmų planas 
IŠORINIS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

Veiklos sritis Veikla Atsakingas Laukiami rezultatai 

Viešoji informacija 

 

Vieši vadovų pasisakymai; 
Gimnazijos vadovai 

Išsamus visuomenės supažindinimas 

su gimnazijos veikla, vieši 

atsiskaitymai už nuveiktus darbus 



 

Straipsniai rajono, regiono, 

respublikos spaudoje/virtualiose 

aplinkose; 

 

Informacija interneto svetainėje, FB 

profilyje (gimnazijos ir kt.). 

 

Gimnazijos bendruomenė 

 

 

I.Šimanskienė, J. Poliakienė 

 

(Veiklos ataskaitos, Veiklos planai ir 

kt.); 

Ne mažiau, kaip 5 straipsniai 

spaudoje/ virtualiose aplinkose; 

nuolat atnaujinama aktuali 

informacija gimnazijos svetainėje, 

FB profilyje; 

 Palanki visuomenės, steigėjo, 

valdžios institucijų, rėmėjų  

nuomonė. 

Gimnazijos 

pristatymas 

 

Dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, projektuose, 

olimpiadose, varžybose. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, pedagogai 

 

Aukšti rezultatai, gimnazijos 

viešinimas, reprezentavimas; 

Ne mažiau, kaip 50 prizinių vietų 

per metus. 

Santykiai su rėmėjais  

Bendradarbiavimo su rėmėjais 

sklaida žiniasklaidoje, padėkos, 

partnerystė, visapusis teigiamą 

nuomonę formuojantis gimnazijos 

pristatymas. 

 

Gimnazijos vadovai, 

bendruomenė 

Gimnazijos įvaizdžio 

formavimo ir edukacinių 

erdvių darbo grupė 

Lėšų, skirtų mokymo(si) aplinkoms 

gerinti, įvairiapusei veiklai vykdyti 

pritraukimas; 

Ne mažiau kaip 3 su rėmėjais 

organizuoti renginiai; 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

VIDINIS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

Mokymo kokybė 

Optimalūs mokymosi krūviai; 

Diagnostinio ir formuojamojo 

įvertinimo (įsivertinimo) taikymas; 

Objektyvus mokinių mokymosi 

vertinimas; 

Taikomi inovatyvūs ugdymo 

metodai; 

Gimnazijos vadovai 

Dalykų mokytojai 

 

Pakankamai geri mokinių 

pasiekimai ir rezultatai, individuali 

pažanga,  palanki mokinių, jų tėvų, 

visuomenės, valdžios institucijų 

nuomonė; 



Pagalba silpniau besimokantiems ir 

papildomas darbas su gabiais 

mokiniais; 

Mokinių mokymosi pažangos 

stebėjimas 

Sudaromos sąlygos mokiniams 

tobulėti. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai  

Klasių vadovai 

Veiklos ir Ugdymo planuose iškeltų 

uždavinių įvykdymas. 

 

Gimnazijos ištekliai  

Gimnazijos pastatas ir patalpos iš 

esmės yra tinkami mokymui(si);  

Organizuojamas mokinių 

maitinimas; 

Organizuojamas mokinių 

pavėžėjimas; 

Aprūpinimas mokymo 

priemonėmis. 

Gimnazijos steigėjas  

Gimnazijos vadovai 

 

Gimnazijos ištekliai naudojami 

atsakingai ir efektyviai; 

 Kasmet atliekami reikalingi 

remonto darbai; 

Užtikrintas mokinių maitinimas, 

pavežėjimas; 

Palanki mokinių, jų tėvų, 

visuomenės, valdžios institucijų, 

rėmėjų  nuomonė. 

Gimnazijos kultūra/ 

komunikacija 

Tarpusavio supratimu grįsti 

mokinių ir mokytojų santykiai. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo su 

mokinių  tėvais galimybės: 

1) Naudojamas elektroninis 

dienynas; 

2) ,,Tėvų klasės“ veiklų 

pritaikymas ugdymui(si);  

Tėvai nuolat informuojami apie 

gimnazijos veiklą.  

 

 

 

 

Gimnazijos vadovai 

Gimnazijos bendruomenė  

 

 

 

 

 

Informacija apie gimnazijos veiklą, 

mokymosi pasiekimus teikiama 

savalaikiai ir tikslingai; 

Palanki mokinių, jų tėvų, 

visuomenės, valdžios institucijų, 

rėmėjų  nuomonė; 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Per metus organizuoti ne mažiau, 

kaip 2 kiekvienos klasės tėvų 

susirinkimai.Per metus kartu su 

„Tėvų klase“ įgyvendintos ne 

mažiau, kaip 3 idėjos.  



 

 

Gimnazijos organizuojamų renginių 

ir švenčių kultūra skirta ne tik 

gimnazijos, bet ir visos seniūnijos 

bendruomenei: 

o Tradicinės gimnazijos 

šventės; 

o Valstybinių švenčių 

minėjimai; 

o Etninės kultūros ugdymo 

programa integruojama į 

neformaliojo švietimo 

būrelių ir gimnazijos 

renginių veiklą; 

o Akcijos; 

o Susitikimai su 

įdomiais/žymiais žmonėmis; 

o Neformalusis švietimas; 

 

 

Gimnazijos bendruomenė  

 

Aukšta  gimnazijos organizuojamų 

renginių ir švenčių kultūra; 

Per metus organizuoti ne mažiau, 

kaip 3 renginiai visai seniūnijos ar 

platesnei bendruomenei; 

Veikia mokinių interesus 

atitinkantys neformaliojo ugdymo 

užsiėmimai. 

 

Pagalba mokiniams  

Gimnazijoje sudaromos sąlygos 

mokytis saugioje ir jaukioje 

mokymo(si) ir darbo aplinkoje; 

 

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės 

komisija, žalingų įpročių prevencija 

integruojama į ugdymo procesą ir 

neformaliojo švietimo renginius; 

 

 

 

 

Gimnazijos vadovai 

 

Palankios ir saugios mokymo(si) ir 

darbo sąlygos; 

Ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį ar 

pagal poreikį, organizuojami VGK 

posėdžiai, vykdomas VGK planas; 

 Palanki mokinių, jų tėvų, 

visuomenės, valdžios institucijų, 

rėmėjų nuomonė. 



Informacijos 

pateikimas 

Gimnazijos elektroninės svetainės 

tinklapis 

www.butrimoniumokykla.lt; 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos 

socialinis tinklas Facebook; 

Gimnazijos p. Almos Adamkienės 

labdaros ir paramos fondo 

muziejus; 

Gimnazijos veiklos sklaida  rajono 

bei šalies žiniasklaidos priemonėse; 

Gimnazijos etnografijos muziejaus 

veikla.  

 

E.Simanavičienė 

I.Šimanskienė 

J. Poliakienė 

 

Gimnazijos bendruomenė 

 

 

 

D.Anušauskienė 

 

Gimnazijos, jos veiklos pristatymas, 

palanki visuomenės, valdžios 

institucijų, rėmėjų nuomonė; 

 

Sukauptos fondo ekspozicijos 

pildymas; 

 

Nuolatinis svetainės pildymas nauja 

informacija – gimnazijos, jos veiklos 

pristatymas; 

Ekspozicijų rengimas, suorganizuota 

ne mažiau, kaip 10 edukacinių 

užsiėmimų. Vykdomas tarptautinis 

LT-PL projektas, skirtas atnaujinti 

muziejų. 

Parodos 

Moksleivių darbų parodų 

organizavimas; 

 

 

Metodinių darbų  rengimas. 

Dailės, technologijų 

mokytojai, dalykų mokytojai 

 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  

Parodos tėvams, svečiams, 

mokiniams; 

Per metus suorganizuotos ne 

mažiau, kaip 3 teminės parodos; 

Gimnazijos veiklos pristatymas; 

Mokytojų metodinių darbų 

pristatymas parodose , gimnazijoje. 

http://www.butrimoniumokykla.lt/


Alytaus rajono 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos 

Butrimonių filialas 

Bendradarbiavimas su Alytaus 

rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Butrimonių filialu. 

Alytaus rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Butrimonių filialo 

darbuotojos. 

Partneriai organizuojant 

literatūrinius ir kt. renginius; 

Pagalba organizuojant kalendorines 

šventes ir etninės kultūros programą 

bendruomenėje; 

Per metus organizuoti ne mažiau 

kaip 2 bendri renginiai visai 

gimnazijos bendruomenei. 

Gimnazijos  interjeras 

Stendinės medžiagos pateikimo, 

išdėstymo, dizaino tobulinimas; 

Estetinės mokymo (-osi) aplinkos 

kūrimas; 

Mokomųjų kabinetų 

modernizavimas, atnaujinimas; 

 

Gimnazijos įvaizdžio 

formavimo ir aplinkos 

tvarkymo darbo grupė 

 

 

Kabinetų vadovai 

V. Valvonis 

Nuolatinis stendinės medžiagos 

atnaujinimas, jauki, saugi mokymosi 

aplinka; 

Vaizdinė metodinė medžiaga 

mokiniams, jaukesni ir 

informatyvesni kabinetai. 

Gimnazijos 

aplinkos/edukacinės 

erdvės  

Želdinių atnaujinimas („ Tulpių 

upė“, „Krokų veidukas“, 

,,Literatūrinė Lietuva“, 

,,Gediminaičių stulpai“, ,,Retųjų 

augalų kolekcija“), aplinkos 

priežiūra ir tvarkymas, talkų 

organizavimas, dalyvavimas 

akcijoje „DAROM“; 

Istorinė edukacinė erdvė 

,,Butrimonių herbas“; 

V. Valvonis 

R. Gecevičius 

Gimnazijos bendruomenė 

Gimnazijos įvaizdžio 

formavimo ir aplinkos 

tvarkymo darbo grupė 

 

 

 

„Tėvų klasė“, V. Valvonis 

 

 

 

Estetinės aplinkos formavimas; 

 

Gerės gimnazijos mokymosi 

aplinkos,  mokinių emocinė 

savijauta, sveikata, mokiniai 

išsiugdys sveikos gyvensenos 

nuostatas; 

 



Įkurtas prof. Milkevičiūtės vardinis 

muzikos kabinetas; 

Naujų idėjų generavimas; 

 

Garbės gimnazisto konkursas; 

,,Lauko klasė – dailės galerija“ 

gimnazijos Atgimimo parke 

atnaujinimas; 

Pažintinio tako įrengimas 

gimnazijos Atgimimo parke; 

 „Gimnazijos sodo“ atnaujinimas; 

,,Mokomojo daržo“ atnaujinimas; 

„Abiturientų ąžuolų alėjos“ 

atnaujinimas; 

Mokytojų „Suoliukų alėjos“ 

papildymas; 

Informacijos lentoje „Gimnazijos 

garbė“ atnaujinimas; 

Buvusių mokyklos abiturientų 

atminimo plokščių papildymas;  

 

N. Valvonienė 

 

 

Gimnazijos įvaizdžio 

formavimo ir aplinkos 

tvarkymo darbo grupė 

 

 

V. Valvonis 

 

N. Jančauskaitė 

 

 

 

J. Poliakienė 

 

 

D. Adžgauskienė 

 

G. Griškonienė 

 

R. Balčiūnienė 

 

 

R. Peckuvienė 

 

 

I. Šimanskienė 

 

 

J. Mensevičienė 

 

 

 

Skatinama mokinių 

lyderystė,socialinė veikla, 

stiprinama partnerystė ir 

bendradarbiavimas su rėmėjais bei 

socialiniais partneriais. 

Per metus įkurta ar atnaujinta ne 

mažiau kaip 12 erdvių; 

 

 

 

 

Sudaromos sąlygos gimnazijos 

bendruomenės narių sveikos 

gyvensenos nuostatoms ir įgūdžiams 

ugdyti. 



Gimnazijos talismano 

„Skruzdėliuko“ nominacijos; 

Delnų įspaudų keramikos plokštėje 

papildymas; 

Sveikatingumo tako, golfo, futbolo 

golfo, futbolo biliardo aikštelių 

gimnazijos Atgimimo parke 

atnaujinimas; 

Skulptūros, skirtos sporto ir meno 

šventės „Adamkiada“ įprasminimui 

atidengimas; 

Klasių gėlynų pakeltose lysvėse 

apželdinimas. 

 

V. Valvonis 

 

 

V. Valvonis 

 

 

 

 

A.Simonaitis 

 

 

 

 

V. Valvonis 

 

R. Gecevičius, 1-12 klasės 

Gimnazijos mokymosi 

ir sveikos gyvensenos 

aplinkų kūrimas 

Veiklų plėtojimas naudojant 

projekto teikiamas galimybes: 

„Butrimonių gimnazijos rūsys – 

jaunimo traukos centras“(,,Jaunimo 

laisvalaikio erdvė“ - treniruokliai, 

stalo žaidimai, poilsio zona, 

šaudykla, įrašų studija); 

 

 

Dalyvavimas ŠMSM ir Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto 

(LTOK) projektuose: 

1. Sporto ir meno šventės 

„Adamkiada“ organizavimas ir 

plėtojimas; 

V.Valvonis 

R. Jablonskienė 

N. Valvonienė 

R.Gecevičius 

 

V.Valvonis 

Gimnazijos bendruomenė 

R. Jablonskienė 

Gerės gimnazijos mokymosi 

aplinkos,  mokinių emocinė 

savijauta, sveikata, mokiniai 

išsiugdys sveikos gyvensenos 

nuostatas; 

Stiprinama partnerystė ir 

bendradarbiavimas su rėmėjais ir 

socialiniais partneriais; 

 

Kiekvienais metais organizuojama 

respublikinė sporto ir meno šventė 



2. Gimnazijos parko pritaikymas 

sveikatingumo ir rekreacinėms 

reikmėms (Sportui skirta erdvė – 

kliūčių ruožas ,,Mini tarzanija“, 

lauko treniruoklių erdvė 

,,Hercules“). 

R. Gecevičius 

 

 

„Adamkiada“, dalyvauja per 300 

dalyvių; 

Įkurtos 2 naujos sportinės erdvės. 

 

                               _______________________________________________________________________________ 


