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         PATVIRTINTA 

                                                                                                            Šalčininkų rajono  

         savivaldybės tarybos  

         2016 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. PR-482 

 

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO  MICKEVIČIAUS  GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS  2015 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 

 I. Bendrosios žinios. 

 

      Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, Geranionų g. 32, Dieveniškės, LT-

17138, Šalčininkų r., el. p. adammickevic@gmail.com, internetinė svetainė   

http://www.dieveniskes.salcininkai.lm.lt. Gimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programos, neformaliojo vaikų 

švietimo programos. Mokymo kalba - lenkų kalba, mokymo formos – pavienis ir grupinis 

mokymas.  Gimnazija turi  pradinio ugdymo skyrius: Jurgelionių skyrius, adresas: Jurgelionių k., 

Dieveniškių sen., LT-17141, Šalčininkų r.; Milkūnų skyrius, adresas: Rudnios k., Dieveniškių sen., 

LT-17142, Šalčininkų r. Skyriuose vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, mokymo kalba – lenkų. 

     Gimnazijos  direktorė – Danuta Anichovskaja, vadybinio darbo stažas – 10 metų, atestuota  III 

vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Gedroit, 

vadybinio darbo stažas - 7 metai,  atestuota III vadybinei kvalifikacinei kategorijai.  Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams- Valentina Motus, vadybinio darbo stažas- 3 metai. 

     Gimnazijoje dirba 48 darbuotojai: nepedagoginių -18 darbuotojų (15,75 etatų), pedagoginių 

darbuotojų- 28: socialinis pedagogas, bibliotekininkas, 26 mokytojai ( ne visi dirba pilnu etatu) iš 

jų: turinčių mokytojo metodininko kategoriją – 3, vyresniojo mokytojo –  17, mokytojo – 6. 

  

Gimnazijoje besimokančių ( 2015 09 01) mokinių skaičius: 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

(mišrusis 

variantas 

Klasės  

 

Iš 

viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

IG 

 

IIG 

 

III

G 

 

IV

G 

9+18 11 5 3 10 10 6 11 11 14 10 5 4 127 

Klasių komplektų skaičius: 14. 

Gimnazijoje mokosi  6 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. 

 

II. Ugdymo proceso organizavimas. 

 

       2015 m. gimnazijos  veiklos prioritetai: 

       1.ugdymo turinio prieinamumo ir kokybės tobulinimas; 

       2. palankaus mokytis ir bendrauti emocinio klimato ir tinkamos aplinkos sukūrimas.  

       Uždaviniai: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį,  tobulinti mokinių mokėjimo 

mokytis kompetenciją ir  skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti klasės mikroklimatą. 

        Įgyvendinant gimnazijos veiklos prioritetus buvo parengtas Gimnazijos ugdymo planas. Jis 

buvo  rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, 

įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį remiamasi mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, gimnazijos veiklos įsivertinimo 

rezultatais. Mokiniams buvo siūlomi pasirenkamieji dalykai: ekonomika, ekologija, teisės 

pagrindai, karjeros planavimas,užsienio kalba  (rusų), informacinės technologijos, dalykų moduliai: 

lietuvių kalbos rašyba, biologinis praktikumas, kompiuterinis raštingumas, Lenkijos istorija, 
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matematika praktikoje. Bendrosios  kompetencijos, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 

prevencinės programos, karjeros ugdymo programa, sveikatos programa, socialinė veikla   

integruojamos į dalykus, į klasės vadovo programas, į popamokinę veiklą. Gimnazijos mokytojai 

tobulino dalykinio bendradarbiavimo įgūdžius: parengė integruotų pamokų, integruotų renginių 

planus.  Priemonės ugdymo turiniui individualizuoti ir diferencijuoti numatomos atsižvelgus į 

mokinių pasiekimus ir pažangą, mokinių  specialiuosius poreikius. Tai pažymima ilgalaikiuose 

planuose. Mokiniams turintiems mokymosi sunkumų sudarytos sąlygos lankyti  konsultacijas.  

       Esant reikalui mokiniams teikiama socialinė pagalba. Gimnazijoje svarbus kiekvienas vaikas. 

Svarbi jo daroma pažanga, pasiekimai ir nemažiau svarbu jo savijauta, saugumas, sveikata, 

savirealizacija, todėl sistemingai atliekama stebėsena, tiriamoji veikla ir numatomos priemonės 

situacijai gerinti. Gimnazijoje skatinamas kiekvieno mokinio užimtumas popamokinėje, 

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, projektinėje veikloje. Ypatingas dėmesys skiriamas 

sveikatingumo ugdymui. Nuo šių mokslo metų pradžios mūsų gimnazijoje pradėtos organizuoti 

fiziškai aktyvios pertraukos. Jų metu mokiniai skatinami judėti, žaisti įvairius judrius žaidimus, 

pailsėti nuo protiškos veiklos. 

        Siekdami efektyviai ir šiuolaikiškai vykdyti   ugdymo procesą, mokytojai nuolat tobulina 

kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, konferencijose. 

        Gimnazijoje  vykdomas sporto, meninės, technologijos pakraipos neformalusis ugdymas. 

Neformaliojo ugdymo įstaigą – Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą - lankė 2 

mokiniai. 

       Buvo siekiama sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ne tik pamokos metu, bet ir dalyvaujant 

projektuose. Gimnazija vykdė Šalčininkų rajono savivaldybės finansuojamus projektus ,,Esu laisvas 

nuo priklausomybių“, ,,Sportuokime gamtoje“. Iš projektų lėšų organizuotas aktyvus mokinių 

poilsis, įgyta sporto prekių. 

       4 gimnazijos mokiniai kartu su jų bendraamžiais iš Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos tęsė 

dalyvavimą tarptautiniame projekte Erasmus + ,,Per skrandį į širdį“. Pagal projekto programą lenkų 

jaunimas iš  Plonsko mieste (Lenkija)  atvyko į Lietuvą gegužės mėnesį. Pagrindinis projekto tikslas 

- bendros veiklos vykdymas, darbas grupėse, anglų kalbos praktinių įgūdžių tobulinimas.  

       2 gimnazijos mokiniai rugpjūčio mėnesį dalyvavo Jaunų lyderių tarptautiniame projekte 

Vroclavo mieste (Lenkija).  

       19 pradinių klasių mokinių  birželio mėnesį dalyvavo trijų savaičių dieninėje stovykloje 

,,Linksmieji draugai“, kur gavo nemokamus pusryčius ir pietus, žaidė, dainavo, šoko, sportavo, 

vyko į kultūrines pažintines ekskursijas po savo kraštą. 

       13 mokinių liepos mėnesį 10 dienų ilsėjosi Lenkijoje prie Baltijos jūros, poilsį finansavo 

rėmėjai. 

       14 mokinių rugpjūčio mėnesį 12 dienų bendrijos ,,Odra- Niemen“ kvietimu dalyvavo 

stovykloje Augustovo mieste (Lenkija). 

        Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja Olweus programos V-ame vykdymo 

etape. 

        Gimnazijos  mokiniai aktyviai dalyvauja Šalčininkų rajono švietimo ir sporto skyriaus 

organizuojamuose renginiuose: sporto varžybose, festivaliuose , konkursuose, dalykų olimpiadose 

(rajoninėse  olimpiadose užimtos 8 prizinės vietos- technologijų olimpiadoje -  I ir II vietos, 

biologijos olimpiadoje –I ir III vietos, chemijos olimpiadoje dvi III vietos, matematikos olimpiadoje 

- II vieta, rusų kalbos –II vieta). 

         Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame konkurse ,,Sveikatos fiesta 

2015“  2 gimnazijos mokiniai laimėjo prizą- pažintinę išvyką spalio mėnesį į Lenkijos Respubliką, 

kur aplankė Koperniko muziejų Varšuvoje ir Augustavo kraštą. 

        Lapkričio mėnesį 2 gimnazijos mokinės dalyvavo Olštyno mieste (Lenkija) užsiėmime 

,,Biologijos gerbėjai“. 

        4 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo IEA TIMSS pagrindiniame testavime, o penkiolikmečiai - 

OECD PISA pagrindiniame testavime. 
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        Vyko išvykos, ekskursijos, pamokos kitoje aplinkoje, buvo organizuojamos akcijos, 

minėjimai, renginiai, šventės, protmušiai, etnografiniai užsiėmimai. 

       Gimnazijos mokiniai įsitraukė į skautų judėjimą, mokėsi dirbti komandoje, būti atsakingais už 

savo veiklą ir elgesį. 

        Veikla atitiko gimnazijai  keliamus reikalavimus, 2015 m. liepos 2 d. akredituotas vidurinis 

ugdymas su sąlyga, kad jis bus vykdomas kartu su Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazija. 

 

  III. Mokymo(si) aplinka.  

 

         Didelis dėmesys buvo skiriamas mokymo(si) aplinkoms modernizuoti, gimnazijos  kultūrai 

formuoti, tradicijų puoselėjimui, vertybių ugdymui. Buvo tiriami veiklos įsivertinimo rodikliai:  ,, 

Tradicijos ir ritualai“, ,,Tapatumo jausmas“.  Tyrimų išvados panaudotos gimnazijos veiklai 

planuoti, sudaryta gimnazijos įvaizdžio formavimo programai įgyvendinti  darbo grupė. Programos 

tikslas -formuoti gerąjį gimnazijos  įvaizdį,  bendradarbiauti su vietos bendruomene, kurti palankią 

nuomonę apie gimnaziją, informuoti visuomenę apie gimnazijos veiklą.   

          Gimnazijoje  nuolat vyksta tradiciniai renginiai: susitikimo su mokyklos abiturientais 

vakaras, močiutės ir senelio diena, šimtadienis, valstybinių švenčių minėjimai,  poezijos vakarėliai 

lenkų ir lietuvių kalbomis,  atvirų durų dienos tėvams, konkursai ir olimpiados, tradiciniai 

prevenciniai renginiai: ,,Savaitė be patyčių“, ,, Gegužė - mėnuo be smurto“, akcija „Tolerancijos 

diena“. Vykdoma Sveikatingumo programa,  jos tikslas  – atkreipti gimnazijos bendruomenės  (ypač 

mokinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo 

ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai ir prasmingai  leisti laisvalaikį. 

          Glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų  rajono Vaiko teisių apsaugos skyriumi , Vilniaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų  rajono policijos komisariato pareigūnais, 

Šalčininkų rajono psichologine pedagogine tarnyba, Dieveniškių seniūnija,  Dieveniškių istoriniu 

regioniniu parku, Dieveniškių užkarda,  Dieveniškių laisvalaiko salės vadove. Organizuojami ir 

pravedami renginiai, vyksta akcijos, susitikimai, pokalbiai. Vykdant karjeros ugdymo programą  

bendradarbiaujama su Šalčininkų Darbo birža, sistemingai organizuojami  susitikimai  absolventais, 

kurie dalijasi savo sėkmės istorijomis. 

           Informacija apie gimnazijos veiklą nuolat pateikiama   gimnazijos internetinėje svetainėje. 

Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas. 

           Nemokamas maitinimas 2015 m.sausio- birželio mėn. buvo teiktas 63 mokiniams, rugsėjo- 

gruodžio mėnesiais 72 mokiniams. Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 18887,24 eurų. 

Gimnazijoje ugdomi Dieveniškių seniūnijoje gyvenantys mokiniai. 90 mokinių buvo 

pavežami į gimnaziją ir iš jos. Gimnazija turi 19 sėdimų vietų mokyklinį autobusą. Mokykliniu  

autobusu pavežami 16  gimnazijos  mokinių. Mokykliniu autobusu pavežami ir Dieveniškių ,,Ryto“ 

gimnazijos mokiniai.  

           Maršrutiniais autobusais buvo pavežami 74 mokiniai, per metus pavežėjimas kainavo 

9600,00 eurų. 

 

IV. PUPP, Brandos egzaminų rezultatai, tolimesnė 10 kl. ir 12 kl. mokinių veikla 

 

Mokinių laidos 2014-2015 m. m.  

 10 kl. 12 kl. 

Buvo mokinių 2014-2015 m. m. pabaigoje 7 6 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

6 5 

      Pagrindinio ugdymo(si) pasiekimų patikrinime dalyvavo 6 mokiniai, visi gavo pagrindinio 

ugdymo išsilavinimo pažymėjimus, 1 mokinys nedalyvavo patikrinime, jis mokėsi pagal 

individualizuotą programą. 5 mokiniai tęsia mokslus III-oje gimnazijos klasėje, 1 mokinys  mokosi 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje. 

      Brandos egzaminai: 
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      Mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros  mokyklinį egzaminą  laikė 6 

mokiniai, 5 mokiniai išlaikė, 1 mokinys neišlaikė; technologijų egzaminą  pasirinko ir išlaikė 4 

mokiniai. 

Užsienio kalbos (rusų)  valstybinį brandos egzaminą pasirinko ir išlaikė 6 mokinių.  

Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko ir  išlaikė 1 mokinys. 

Iš viso laikyti 7 valstybiniai brandos egzaminai.  

 

Tolimesnė abiturientų veikla: 

      Studijuoja: 

      Universitete - 2 

      Profesinėse mokykloje -4 

       

  V. Finansai, materialinės bazės turtinimas, ūkinė veikla. 

 

        Iš MK vadovėliams ir mokymo priemonėms skirtų lėšų įsigyta: 2 interaktyvios lentos, 1 

projektorius,  2 kompiuteriai,  10 spausdintuvų, nauji baldai chemijos ir fizikos kabinetams, spintos 

lietuvių kalbos, lenkų kalbos, pradinių klasių kabinetams, 5 mokytojo stalai,  anglų kalbos ir 

pradinių klasių  vadovėliai, mokymo priemonės, skirtos mokyti chemijos, biologijos, fizikos, 

technologijų, sporto inventorius - futbolo vartai, kamuoliai.  Kiekviename kabinete įrengtos 

kamštinės lentos , įgytos kreidinės ir magnetinės lentos. 

          Iš rėmėjų fondo ,,Parama Lietuvos lenkams“ gauta 2942,84 eurų. Lėšos panaudotos   

vadovėliams, kuprinėms pirmokams, fizikos, biologijos ir matematikos mokymo priemonėms 

įsigyti.  Iš labdaros organizacijos ,,Kinderaugen‘‘ gauta 100,00 eurų.  Nupirkti vokiečių kalbos 

vadovėliai, mokymo priemonės, žaislai, muzikiniai instrumentai,  sporto prekės.  

         Savivaldybės lėšomis buvo atnaujinti I, II ir III aukštų koridoriai, aktų salė,  įgyti šaldytuvas į 

technologijų kabinetą, mikrofonai, trimeris gimnazijos ir jos skyrių teritorijoms tvarkyti.  

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2015 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Planas (eur.) Išlaidos (eur.) 

1 Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

84101,00 84101,00 

2 Ryšio paslaugos 595,00 595,00 

3 Transporto išlaikymas 5294,00 5293,46 

4 Kitos prekės 4000,00 4000,00 

5 Komunalinės paslaugos 47635,00 47635,00 

6 Kitos paslaugos 2809,00 2808,48 

7 Kvalifikacijos kėlimas 240,00 240,00 

8 Ilgalaikio turto einamasis remontas 4691,00 4690,48 

 Iš viso 149365,00 149363,42 

 

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas 2015 m. 

 

Eil

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Planas (eur.) Išlaidos  (eur.) 

1 Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

252300 252297,37 

2 Vadovėliai ir mokymo priemonės 14171,52 14171,52 

3 Kvalifikacijos kėlimas 1324,00 1324,00 

4 Mokinių pažintinė veikla 544,00 543,48 
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5 Mašinos ir įrengimai 5500,00 5500,00 

6 Ryšių paslaugos 71,00 70,08 

 Iš viso 273910,52 273906,45 

 

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. sausio 1 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Įsiskolonimo suma (eur.) 

1  Socialinis draudimas 828,00 

2 Ryšių paslaugos  

3 Komunalinės paslaugos 3501,68 

4 Socialinė parama mokiniams 

(administravimo išlaidos) 

 

5 Mokinių pavežėjimas 959,64 

 Iš viso 5289,32 

 

   VI. Svarbiausi 2015 m. pasiekimai ir laimėjimai. Problemos. 

        

    Svarbiausi laimėjimai: 

     1. Mokykla tapo gimnazija. 

     2. Laimėtos 8 prizinės vietos rajoninėse olimpiadose. 

     3. Organizuota Gimnazijos inauguracijos šventė gimnazijos bendruomenei. 

 

    Problemos: 

        1.  Reikalingas sporto salės remontas. 

        2. Reikalingas psichologas. 

        3. Būtina atnaujinti sporto aikštyną. 

        4. Reikalingas Jurgelionių ir Milkūnų skyrių  teritorijų aptvėrimas, kanalizacijų sutvarkymas 

(gauti pastatams Higienos pasus). 

        5. Būtina spręsti buvusio Šarkaičių skyriaus (kuriame ugdymas jau nevykdomas) pastato 

nuosavybės klausimą.  

_____________________________________________ 

 

 

 

 


