
                                                                                                                                                                 

 
 

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

2020 metai - Gimnazijos bendruomenės metai 

  

Gimnazijos vizija: 

Laiminga, moderni, nuolat besimokanti ir besikeičianti, telkianti bendruomenę bendrai veiklai, ugdančiai brandžią asmenybę. 

Vertybės 

 

 Pagarba ir savigarba 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas 

 Saugumas ir atsakingumas 

 Verslumas (iniciatyvumas, lyderystė, atvirumas pokyčiams, kūrybiškumas, pozityvumas) 

Misija: 

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai 

integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę. 

 

Mokyklos prioritetai: 

 Akademinė ir individuali pažanga. 

 Sveika gyvensena. 

 Pasidalytoji lyderystė (Atsakomybė ir sąžiningumas, kūrybiškumas ir veiklumas) 

 

2020 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos: 

 

Pliusai Minusai 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (rezultatyvumas, stebėsenos 

sistemingumas, pažangos pagrįstumas, atsakomybė). 
3.2.2. Virtualios aplinkos 

 (tikslingumas, įvairiapusiškumas). 

2.4.1. Vertinimas ugdymui (vertinimo kriterijų aiškumas, vertinimo 

būdai, pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys); 
4.2.1. Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra, kolegialus 

mokymasis); 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (veiklos kryptingumas, 

vizijos bendrumas, planų gyvumas, optimalus išteklių paskirstymas, 

sprendimų pagrįstumas, tobulinimo kultūra 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (optimalumas, visybiškumas, 

efektyvumas, pasiekimų asmeniškumas); 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais (pažinimas ir sąveika, 

į(si)traukimas); 
 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta; 

narystė ir bendrakūra; veiklos, įvykiai ir nuotykiai; darbinga tvarka); 
 



 

 

 

I STRATEGINIS TIKSLAS:  Nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai sudaro stiprią komandą.  

Uždavinys 1. Stiprinti motyvaciją ir skatinti mokytojus nuolat tobulinti kvalifikaciją, didinti šiuolaikinių technologijų išmanymą, plėsti  akiratį, orientuotis į 

kūrybiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą bei atrasti įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą. 

Rezultatas: Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalijasi ir perima patirtį tarp mokytojų, dalyvauja stažuotėse, atranda įvairias keitimosi švietimo idėjomis formas. 

Pedagogų komanda per turinio planavimą sudaro galimybę bei sąlygas mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms. Dirbama plėtojant įvairias asmenybės 

saviugdos formas (mokytojų bei mokinių). Mokytojai tobulina kvalifikaciją vidutiniškai 5 dienas. Užtikrintas gimnazijos bendruomenės psichologinis saugumas. 

Užtikrinta kokybiška metodinė pagalba mokytojams. Skatinamas kolegialus bendradarbiavimas (projektas ,,Kolega – kolegai“). Skatinama mentorystė. 

Organizuojama bent viena metodinė konferencija. Kiekvienas mokytojas organizuoja atviras pamokas. Išauga bendruomenės narių, dalyvaujančių lyderystės 

ugdyme,  kompetencijos. Mokytojai nuolat tobulina bendrąsias ir profesines kompetencijas. Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, atsiranda galimybė 

pasimokyti iš kolegų patirties (geros ir blogos) ir „pasimatuoti“ naujų metodų, skatinama mokytojų saviugda, kūrybiškumas ir lyderystė. 

Veikla Priemonės Atsakingi 

Data/ Lėšos 

Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio 

diegimas/įgyvendinimas 

2020 metai – nuotolinio ugdymo metai. Mokytojai bendradarbiaudami 

tarpusavyje konsultavosi, susipažino su daugeliu platformų.  

Organizuoti mokymai - Google Suite for Education (Google Classroom) 

platforma (dalyvavo gimnazijos mokytojai – konsultantė Kristina Voitkevič) 

Metodinės grupės. 

Dalykų mokytojai. 

Visus metus 

ŽI 

 

Tyrimas (2019 m. lapkritis) ,,Kolegialaus grįžtamasis ryšys – komandinio 

pedagogų darbo veiksmingumas“ – 2020-01-14 MTP Nr. 2 

 

Pamokinės veiklos analizė (dėl COVID 19 aptarta 2020-06-16 MTP Nr.7) 

,,Pamoka, mokytojas, mokinys“  

 

,,Nuotolinio ugdymo refleksija“ (COVID 19 sąlygomis) – pasirinkta vieną 

platforma Classroom (bendrasisugdymas) 

Dalykų mokytojai, ŽI 

Nuo 2020-01-01 

Teresa Savel 

 

Teresa Savel 

 

 

Įvyko mokytojų mokymai birželio mėn. ir mokinių 

mokymai rugsėjo mėn. – Kristina Voitkevič 

Metodinėse grupėse mokytojai planuoja patirties sklaidą ( dalinasi savo 

patirtimi, refleksija po seminarų, kursų, mokymų): 

1. 2020 m. vasario 20 d.  gimnazijoje įvyko konferencija su Baltosios 

Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija ,,Priemonės, skatinančios mokėjimą 

mokytis“. Pranešėjai (mūsų gimnazijos): 

Renata Kolendo 

Jolanta Lebed 

Ana Cimoš 

Veslava Rynkevič 

Stanislava Doval 

Rasytė Matulevičienė 

Rasytė Matulevičienė  

Katažina Sokolovskaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tyrimas ,,Nuotolinio ugdymo refleksija“  (mokytojų veiklos analizė 

vykdant nuotolinį ugdymą). 

3. Gimnazijos metodinių grupių metų pabaigos metodinė konferencija 

,,Atradimai ir lūkesčiai vykdant ugdymą nuotoliniu būdu“ (patirtimi 

dalijosi R. Kolendo, A. Šumska, K. Sokolovskaja, K. Voitkevič,  A. 

Nester, L. Ozorovskaja, R. Novicka, R.Matulevičienė). 

 

Teresa Savel 

 

 

Metodinė  grupė įvykdė projektus  (dalykinis, tarpdalykinis, rajono, respublikos, 

tarptautinis ir pan.):  

1. Mini projektas ,,Formalios ir neformalios veiklos integravimas“ 

(gimnazijoje) 

2. ,,Sveika ir aktyvi vasara“ - Mokinių vasaros poilsio atostogos – fizinio 

aktyvumo stovykla 1-4 klasių mokiniams. 

3. Sveikatingumo projektas ,,Laimingas aš - laimingas pasaulis“ – 5-8 

klasių mokinių sveikatingumo savaitė (birželio mėn.). 

4. Istorijos projektas su Lenkijos draugija ,,Mūsų namai“ – 14-19 metų 

jaunimui. 

Metodinės grupės. 

 

2020-06-01-19 – pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos 

Pradinio ugdymo metodinė grupė/ 2432,00 Eur 

 

Mokytojai dalykininkai/ 300 Eur 

 

Istorijos mokytojai (Ana Nester/ draugijos lėšos, ŽI) 

Organizuojamas 

bendradarbiavimas 

poromis.  

1. Lenkų kalbos savaitė 2020-02-24-28 

Gimtosios, užsienio kalbų ir menų metodinė grupė. 

 2. Mini projektas ,,Formalios ir neformalios veiklos integravimas“ 

 

2020-06-01-19 

Metodinės grupės. 

2020 metai 

ŽI 

 3. Gamtos ir tiksliųjų bei fizinio ugdymo savaitė (nuotoliniu būdu). 2020-11-3-6 

 Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė. 

Mokytojai dalykininkai. 

ŽI 

Pedagoginės veiklos 

įsivertinimas. 

,,Metų pokalbis“ – mokytojo veiklos įsivertinimas ir įvertinimas (visų mokytojų 

ir pagalbos specialistų veikla įvertinta gerai arba l. gerai). 

 

Katažina Sokolovskaja nominuota Meilės Lukšienės premijai gauti (renginys 

vyko ŠMM 2020-09-25/ buvo 19 pretendentų iš visos Lietuvos)  

Mokytojai 

Direktorė 

2020 m. gegužė – birželis 

ŽI (gyvai ir nuotoliniu būdu) 

 Metodinės veiklos analizė – metodinių grupių veiklos ataskaitos (metodinės 

tarybos posėdis – konferencija)  

Metodinė taryba 

2020 m. gruodis  

ŽI 

Darbuotojų veiklos 

įvertinimas. 

Darbuotojų metinės veiklos įvertinimas ir įsivertinimas. Direktorė 

Iki 2020 m. sausio 31 d. 

ŽI 



Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas. 

2020 metais mokytojai dalyvavo    Dalykų mokytojai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Ataskaitos dėl kvalifikacijos kėlimo pateiktos iki 

2020-12-20 

ŽI 

 LIONS QUEST mokymai ,,Raktai į sėkmę“ – prevencinės veiklos programa 2020-01-9-10 – dalyvavo 11 mokytojų 

 Seminaras (psichologo patarimai) ,,Laimingas mokytojas – laimingi mokiniai“. 

Lektorė Lolita Kuginienė 

Direktorė 

2020-01-02 

300 eurų KK 

 www.pedagogas.lt platforma – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojai, pedagoginiai darbuotojai. 

2020 metai. (150 Eur/KK) 

Mokytojų atestacija 2020 metais atestuojasi 1 mokytojas (vyresniojo mokytojo kvalifikacinei 

kategorijai) – Veslava Rynkevič (posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 17 d. 

nuotoliniu būdu) 

Mokytojai pretendentų kuratoriai. Mokytojai. 

2020 m. I pusmetis 

KK/ŽI 

Uždavinys 2. Skatinti gimnazijos bendruomenės narius reikšti nuomonę apie ugdymo kokybę ir daryti jai poveikį. 

Rezultatas: Mokytojai ir gimnazijos bendruomenės nariai aktyviai reiškia nuomonę apie ugdymo kokybę, daro jai poveikį. Bendruomenės nariai orientuoti siekti 

kuo aukštesnių rezultatų. Pagarbus ir atsakingas elgesys, kūrybinga aplinka, atvirumas bendradarbiavimui ir naujovėms analizuojamas apmąstant  ugdymo turinį ir 

įprasminant gimnazijos gyvenimą. Nuolat vystomas socialinis emocinis ugdymas įtraukiant visus bendruomenės narius bei socialinius partnerius. Užtikrinti 

kokybišką metodinę pagalbą bendruomenės nariams. Puoselėjamas gimnazijos narių pilietinis sąmoningumas ir lyderystė. 

Kuriama pilietiška, kūrybiška, sveikai ir saugiai gyvenanti bendruomenė. Formuojama savita mokyklos kultūra, saugi ir palanki mokymosi aplinka. 

Veikla Priemonės Atsakingi 

Datos. 

Bendradarbiavimas ir 

bendravimas su 

socialiniais partneriais 

(projektai, akcijos, 

susitikimai, parama, 

dalyvauja ugdymo 

karjerai renginiuose, 

pvz., ,,Profesijų 

savaitėje“, skaito 

paskaitas dalyvauja 

integruotose pamokose 

ir pan). 

 

Bendradarbiavimas su Šalčininkų rajono pedagogine psichologine tarnyba: 

Projektas ,,Ankstyvosios intervencijos programa 14-21 m. jaunimui“ - alkoholio, 

kitų psichiką veikiančių medžiagų, prekybos žmonėmis prevencinis projektas. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

2020 metai. 

ŽI 

Bendradarbiavimas su Šalčininkų rajono policijos komisariatu: 

 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

2020 metai. 

ŽI 

Bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Šalčininkų rajono savivaldybės teritoriniu padaliniu (dėl vaikų ir šeimų turinčių 

problemų). 

Gimnazijoje sudarytas socialinis pasas, vaikai ir šeimos nuolat stebimos, 

bendradarbiaujama su Butrimonių seniūnijos socialiniais darbuotojais. 

Teresa Savel 

Marija Ladziato 

Juvita Stakut 

Bendradarbiavimas su Butrimonių seniūnija, su Butrimonių bendruomenės 

centru: 

1. Bendras renginys ,,Šeimos diena“ (neįvyko dėl COVID 19). 

2. Renginys ,,Senjoro diena“ – gimnazijos mokiniai koncertavo 

 

ŽI 

 

2020-10-16, 14.00 val.  

Teresa Savel 

Katažina Sokolovskaja 

http://www.pedagogas.lt/


Lilija Ozarovskaja 

Justyna Provlockaja 

Bendradarbiavimas su Butrimonių seniūnijos soc. partneriais (ūkininkais ir 

verslininkais). – Buvo paremtas projektas ,,Dešimtuko gaudytojas“, ,,110 

metų mokyklos jubiliejus“, dalyvavo projekte  ,,Buvusių mokinių  istorijų 

įkvėpti“ 

Teresa Savel 

Marija Ladziato 

Katažina Sokolovskaja 

Edita Jaselionis 

Bendradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais (policija, globos įstaigos, 

Užimtumo tarnyba ir pan.)  

Dėl COVID 19 nepavyko labai daug veiklų 

Gimnazijos veiklos 

įvertinimas ir 

įsivertinimas. 

Įtraukta visa gimnazijos bendruomenė, partneriai, tėvai. 

Tyrimai (anketavimas): 

1. Gimnazijos 2019 metų veiklos vertinimo rodikliai (2020-01-03 MTP 

Nr.1) 

2. 2.3.2.  ,,Ugdymas mokyklos gyvenimu“ 

3. 3. ,,Ugdymosi aplinkos“: 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

3.2. Mokymasis be sienų 
4. 2.4.2. ,,Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant, įsivertinimas kaip 

savivoka)”  

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė. 

Rasytė Matulevičienė 

 

 

2020 metai (lapkritis – gruodis – apibendrinta metodinės 

tarybos posėdyje 2020-12-16, pateikta viešai) 

ŽI 

 

 

Tėvų susirinkimai 

 

Dėl epidemiologinės COVID 19 situacijos susirinkimai vykdomi tik su atskirais 

tėvais.  

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Klasės  vadovų metodinė grupė. 

2020 metai. 

ŽI 

Uždavinys 3. Kurti šiuolaikišką, saugią, bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką 

Rezultatas: Sukurtos bent 3 mokymo  ir poilsio zonos. Atnaujinamos ir turtinamos gimnazijos erdvės. Vyksta sveikatingumo ir fizinio aktyvumo projektai. 

Veikla Priemonės Atsakingi. Lėšos 

Gimnazijos aplinkų 

pritaikymas pažangai 

gerinti. 

Atliktas tyrimas – analizė ,,Mokymosi kokybė: priemonių efektyvumas 

(lietuvių kalbos ir lenkų kalbos ugdyme“ – aptarta 2020-03-13 MTP Nr. 4 

Rasytė Matulevičienė 

Edita Jaselionis 

,,Lauko klasė“ – 10 vietų klasė gimnazijos vidiniame kiemelyje su lenta. 

Edukacinės erdvės gimnazijos teritorijoje (lipdukai 1-4 klasių mokinių 

naudojimui) 

Vidinio kiemelio sutvarkymas. 

Saulės laikrodis (medžiaga paruošta, įrengtas bus pavasarį) 

Edmund Gulbinovič (kartu su mokiniais per 

 technoloijų pamokas) 

Ana Jasinskaja 

Jolanta Lebed 

Gimnazijos darbininkai 

Nuolatinis mokinių pažangos stebėjimas ir analizė: 

2020-01-03 MTP Nr. 1 

2020-03-13 MTP Nr. 4 

2020-05-20 MTP Nr. 5 

2020-05-29 MTR Nr.6 

2020-06-16 MTP Nr.7 

Marija Ladziato 

Teresa Savel 



Gimnazijos patalpų ir erdvių tikslingas išnaudojimas ugdymui nuo 2020-09-01. 

Parengta ugdymo proceso organizavimo esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso būdu 

aprašas (2020-2021 m. m. ugdymo planų 17 priedas) 

Projektas ,,Edukacinė erdvės“ 

Darbo grupė  

2020 m. 

Tyrimas ,,IG-IIIG klasių mokinių  bendrųjų kompetencijų pažinimo rodikliai“ 

2020-01-14 MTP Nr. 2 

Katažina Sokolovskaja 

 Vykdyti prevencines 

veiklas, užtikrinančias 

psichologiškai ir 

fiziškai sveiką aplinką. 

Projektas ,,Paauglystės kryžkelės“  - atlikti 5-8 klasių mokinių nuomonės tyrimą 

dėl projekto aktualumo ir kokybės. 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos metu taikyta keletas būdų, kaip įvertinti 

mokinių įgūdžių ir gebėjimų tobulėjimą. Štai keletas iš jų: 

 Modulio testai prieš ir pasibaigus moduliui. Šie testai padėjo įvertinti 

mokinių tobulėjimą, nustatyti individualius kiekvieno mokinio ar visos 

grupės stipriąsias ir silpnąsias vietas. 

 Dalyvavimas mokinių diskusijose bei veikloje. Mokinių  rašymo, 

kalbėjimo bei kitų bendravimo ar mąstymo įgūdžių komentavimas. 

 Atlikti namų darbai. 

 Mokinių savianalizė, pasidalijimas rezultatais su mokytoju. Pokalbis su 

kiekvienu mokiniu apie jo stipriąsias ir tobulintinas vietas. 

 Dienoraščio rašymas. 

 

Projektas ,,Mes už sveiką jaunystę“ – gimnazija yra sveikatą stiprinanti bei 

fizinio aktyvumo mokykla. ( Informacija apie gimnazijos veiklą nuolat 

viešinama www.butrimoniuakg.lt, http://www.smlpc.lt)  

Direktorė 

Renata Kolendo 

2020 m. birželis 

ŽI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽI Juvita Stakut 

Projektas – mokymai ,,Raktai į sėkmę“ – LIONS QUEST programa 9-12 klasių 

vadovams bei mokytojams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais. 

 2020 m. sausis, 16 val., 20 mokytojų 

 

Programa ,,Laikas kartu“ -1-4 klasės 

 

 

Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2020 “ 

 

 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II ES projektas 09.2.2-ESFA-V-729-03-

0001 

Projektas ,,Pienas vaikams ir Vaisiai nemokamai“ 

Direktorė 

Metodinė taryba 

 

 

Barbara Rodzevič 

Stanislava Doval 

 

2020 m. kovas – balandis (dalinai dėl COVID 19) 

 Barbara Rodzevič 

Stanislava Doval 

ES, NŠA 

 

,,Pienas vaikams“ (400,95 euro)  

 Vaisiai nemokamai“ (370,07 euro) 

http://www.butrimoniuakg.lt/
http://www.smlpc.lt/


Projektas ,,Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“ 

(ESF veiksmų programos prioritetas ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ (dalinai). 

 (Baltijos ,,Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas) 

2020 metai 

ŽI, ESF 

Projektas ,,Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo 

būdo skatinimas“  ,,Kūrybinės dirbtuvės“ 16-17 metų jaunimas 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijoje (Eišiškių gimnazija, 

Kalesninkų L. Narbuto gimnazija)  

 

Projektas: ,,Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo 

būdo skatinimas" dailės terapijos užsiėmimai ,,Išlaisvink emocijas"  

Katažina Sokolovskaja 

Juvita Stakut 

ES, ŽI 

 

 

Katažina Sokolovskaja 

ES, ŽI 

(2020 m. sausis- kovas/birželis). 

,,Lytiškumo ugdymas“ – mini seminaras mokymai (susipažindinimas su 

programa, temų dėstymo metodika) 2020-02-20 MTP Nr. 3  

Leonidas Vysocki, Renata Sinkevič, Snežana 

Voitukovič (sveikatos specialistas, psichologė, 

spec.pedagogė) 

II TIKSLAS: Suteikti mokiniams palankias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir padėti jiems siekti pažangos. 

Uždavinys 1. Gerinti pamokos kokybę siekiant mokinių akademinės ir asmeninės pažangos. 

Rezultatas: Sudarytos sąlygos savarankiškai valdyti karjerą, teikiama individualizuota pagalba mokiniams, ugdomi gebėjimai ir kompetencijos, formuojamas 

karjeros kelias. Plėtojamos įvairios asmenybės saviugdos formos. 30% mokinių padaro pažangą per metus. Veiksminga Vaiko gerovės komisijos veikla. Tobulėja 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo sistema. Teikiama ugdymosi pagalba, organizuojamos individualios konsultacijos. Bus sudaromos sąlygos paruošti namų 

darbus mokykloje. Vykdomas ugdymo kokybės tyrimas. Gimnazijos  pažangumas ne mažesnis 95%. 

Veikla Priemonės Atsakingi 

Lėšos 

Teikiama 

individualizuota 

pagalba mokiniams, 

ugdomi gebėjimai ir 

kompetencijos, 

formuojamas karjeros 

kelias. 

Mokinių pažangos dienoraštis 5-8 klasėse, jo nauda: 

Pažangos dienoraščius mokiniai pildo individualiai, informaciją analizuoja 

kartu su klasės vadovu. Mokiniai kaupia ir stebi tokią savo patirtį: 

1. Individuali pažangos stebėsena (metų tikslas, uždaviniai, planuojami 

trimestrų rezultatai, signalinė sesija); 

2. Kompetencijų tobulinimo stebėsena; 

3. Socialinės veiklos stebėsena; 

4. Karjeros plano pildymas; 

Kita naudinga informacija. 

Metodinės grupės 

Tarpinė analizė 2020 m. balandis – gegužė 

ŽI 

Klasių vadovų veikla stebint auklėtinių pažangą. 

5-8 kl. mokiniai stebi mokymosi pasiekimus pažangos dienoraščio forma. 

IG-IVG kl. mokiniai kartu su klasės vadovu stebi pažangą kita pasirinkta 

forma. 

Pažangos stebėjimo formų pildymas padeda mokiniams suvokti savo stipriąsias 

puses, tobulinti silpnąsias, stebėti savo kompetencijų tobulėjimą, planuoti ateitį 

ir ugdyti pasitikėjimą savimi. 

Klasių auklėtojų metodinė grupė. 

1 kartą per 3 mėn. 

ŽI 

COVID 19 metų buvo ištirta kiekvieno 

 mokinio individuali pažanga ekstremaliojoje situacijoje. 

Svarstyta MTP 2020-06-16 Nr. 7 

                 MTP 2020-05-29 Nr.6 

                 MTP 2020-05-20 Nr.5  



Tyrimas ,,Ugdymo turinio aktualijos: mokinių pasiekimų vertinimas meninio, 

technologinio ir pradinio ugdymo pamokose“ – meninis ugdymas 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Katažina 

Sokolovskaja 

2020 m.  

,,Bendrojo ugdymo tyrimų, 

vertinimo ir stebėsenos sistemos 

plėtra: mokinių pasiekimų 

vertinimas“ – projektas Nr. 

09.2.1.-ESFA-V-706-02-0001 

Pažangumo ir 

akademinių rezultatų 

sąveika.  

Egzaminų, PUPP, NMPP, testų nuolatinė lyginamoji analizė, rezultatų 

gerinimo priemonių paieška. 

PASTABA: 2020 metais PUPP ir NMPP nebuvo vykdomi. 

Direktorė, 

direktorės  

pavaduotoja 

ugdymui. 

Metodinė taryba 

Mokytojų tarybos posėdyje: 

2020-08-28 Nr.8 

ŽI 

Pamokos vyko nuotoliniu būdu (Messenger, ZOOM, el.dienynas – COVID 19) 

Atliktas tyrimas ,,Pažangumo ir akademinių rezultatų sąveika COVID 19 metu“ 

2020-03-16 iki 2020 m. birželio  

Teresa Savel, Aptarta: 2020-05-29 MTP Nr. 6 (1-4 kl.) 

2020-06-16 r. 7 (5-8, IG-IIIG kl.) 

60 % dalykų mokytojai tvirtina, kad kiekvienas mokinys turi dalyko 

atsiskaitomųjų darbų aplankalą, 7 % mokytojų tvirtina, kad dalis mokinių turi 

atsiskaitomųjų darbų aplankalą, 33 % dalykų mokytojų nepraktikuoja savo 

dalykuose. 

Metodinė taryba 

 

Dalykų mokytojai. 

Sekama mokinių pažanga mokslo metų pradžioje analizuojant pirmojo 

atsiskaitomojo darbo rezultatus ir numatant  spragų šalinimo būdus. 

2020-11-27 

Metodinė taryba 

 

,,Paauglystės kryžkelės“ –5-8 klasių privalomas dalykas (iki 2020-08-31). 

Nuo 2020-09-01 programa nebuvo vykdoma dėl lėšų stokos.  

KK (622 Eur. Per metus) 

 Būdų ir formų paieška dirbant su socialiai atskirtais ir neturinčiais motyvacijos 

mokiniais (tyrimas nuotolinio ugdymo metu nuo kovo 16 d.) 

Direktorė  

Mokytojai 

dalykininkai 

2020 m.  

ŽI 

Praktinės- tiriamosios 

veiklos ugdymo procese 

pritaikymo tobulinimas.  

Teminių projektų, dienų, išvykų organizavimas: 

1. Odra – Nemen projektas ,,Vasara su istorija“ (14-18 metų jaunimas – 40 

mokinių, 2020-08-17-2020-08-23). 

2. Vyksta tiriamasis projektas ,,Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir 

stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ (Nr. 09.2.1.-

ESFA-V-706-02-0001) -6 ir 8 klasė. 

3. Vyksta projektas su Lenkija (Draugija ,,Mūsų namai“ – Stowarzyszenie 

,,Nasz dom“) ,,Kresy 2021“ 14-18 metų jaunimas (istorijos projektas). 

 

4. Projektas  ,,Polonijne Kolędowanie – Dzieci Dzieciom” Fondas (Lenkija)  

GREEN TEAM.  

 

5887,48 Eur (Odra- Nemen lėšos) R. Kolendo,  

T. Savel. A. Šumska, K. Voitkevič, M. Ladziato 

 

ES lėšos, dailės dalykas, Katažina Sokolovskaja 

 

Draugijos lėšos, ŽI, Ana Nester. 

Ernest Mickelevič, Faustyna Savicka,  

Sabina Mickielevič, Krystyna Adamovič,   

Joana Voitkevič, Emilija Šumska 

Marta Valiukevič (I turas) 

Mariuš Adamovič (II turas) 

Lilija Ozarovskaja 

Uždavinys 2. Formalios ir neformalios veiklos integralumas. 



Rezultatas: Skatinama mokinių formalių ir neformalių organizacijų veikla. Nuolat siekiama aukštesnių rezultatų. Užtikrinti kokybišką metodinę pagalbą 

mokiniams (spec. poreikių mokiniams, gabiems). Užtikrinti lietuvių ir gimtosios kalbų mokymosi kokybę. Plėtojamas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

integralumas ir tarpusavio suderinamumas. Diegiami atviri ir lankstūs mokymosi būdai.  

Veikla Priemonės Atsakingi 

Lėšos 

2020 Projektinė veikla Sveikatingumo projektas ,,Mes už sveiką jaunystę“ (gimnazija – sveikatą 

stiprinanti mokykla): 

1. Sveikatos projektas ,,Laimingas aš- laimingas pasaulis“ – 2020-09-07-

11, 5-8 klasės (dalyvavo 45 mokiniai) 

 

2. Vasaros poilsio projektas ,,Sveika ir aktyvi vasara“ – 1-4 kl. (45 

mokinių) 

 

 

 

 

 
3. Projektas ,,Visi kartu – bendruomenės ritmu“  - NŠ projektas (Šalčininkų 

rajono savivaldybės programa) – išleistas projekto kalendorius 2021 

metams. 

  

 

323 Eur (300 Eur – Šalčininkų rajono  

savivaldybės administracijos projektas) 

 

1282,00 Eur (Šalčininkų rajono  

savivaldybės administracijos projektas) 

450,00 Eur – įstaigos lėšos 

170,00 Eur. – rėmėjų lėšos 

530,00 Eur – tėvų lėšos 

 

6430 Eur – Šalčininkų rajono savivaldybės  

NVŠ veiklų programa 

300 Eur – gimnazija (transportas) 

900 Eur – tėvai  

Projektas ,,Kultūros pasas“. 

 

 

 

 

 

Formalios ir neformalios veiklos integravimas 2020-06-01-19/mini projektų 

vykdymas 

Direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Klasių auklėtojų metodinė grupė. 

2020 m. 

Neįvyko dėl COVID 19 

 

Birželio mėn. planas 

Mokytojai dalykininkai.  

2020 metai – gimnazijos 110 metų jubiliejus: 

Šventė įvyko 2020-09-25 (paviešintas TV InfoWilno, TV ,,Trwam“ – Lenkija, 

www.salcininkai.lt, Kurier Wilienski) 

 

 

 

Katažina Sokolovskaja 

Marija Paliul 

(visa bendruomenė) 

ZPL (Šalčininkų skyrius – 200 Eur) 

Šalčininkų rajono savivaldybė -300 Eur) 

Tradicinių renginių 

organizavimas. 

Pagal Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos mėn. veiklos planus. 

Gimnazijos kronika 

Facebooc soc. tinklas, www.butrimoniuakg.lt    

Klasių auklėtojai 

Katažina Sokolovskaja 

 

,,Stanislavo Mikonio tinklinio turnyras“ (Dėl COVID 19 neįvyko – įsigyta 

kamuolių) 

Fizinio ugdymo mokytojai. 

2020 m. lapkritis -gruodis, SL, ŽI, projekto lėšos -300 

Eur 

http://www.salcininkai.lt/
http://www.butrimoniuakg.lt/


Pradinių klasių sporto varžybos ,,Stiprūs, drąsūs, vikrūs“ Neįvyko dėl COVID 19 

Kasmetinis koncertas tėvams. Neįvyko dėl COVID 19 

Integruotos veiklos 

skatinimas  

1. Pilietiškumo ugdymo priemonių gimnazijoje ataskaita (2019-2020 ir 

2020-2021 m.m.)  

2. Projektas ,,Buvusių mokinių  istorijų įkvėpti“ (įvyko susitikimai). 

3. Mini projektas ,,Lietuviška mugė“ – 2020-02-14 

4. 2020-06-01-19 formaliosios ir neformaliosios veiklos integravimo 

mini projektas  

Katažina Sokolovskaja 

Ana Nester 

Rasytė Matulevičienė 

Renata Kolendo 

Teresa Savel 

Edita Jaselionis 

2019-2020 m. m.  
NU būrelių skaičius: 8  

Mokinių skaičius mokykloje: 139 

Dalyvaujančių NU veikloje skaičius: 83 

 

2020-2021 m. m. 
NU būrelių skaičius: 11  

Mokinių skaičius mokykloje: 135 

Dalyvaujančių NU veikloje skaičius: 112 

Gimnazijoje nuomojama sporto salė NVŠ užsiėmimams. 

 

Katažina Sokolovskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

atsakinga už neformalųjį švietimą. 

 

 

Iki 2020-11-13 buvo organizuotos 23 išvykos mokiniams. Mokiniai po išvykos 

pildo kompetencijų vertinimo lapus. 

Direktorė pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Mokytojai, kurie organizuoja išvyką. 

2020 metai 

Uždavinys 3. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

Rezultatas: Stebima kiekvieno mokinio daroma pažanga, skatinama įvairių gabumų mokinių mokymosi motyvacija. Skatinamas mokinių savivaldis  mokymasis. 

Daugėja mokinių, kurie dalyvauja įvairaus pobūdžio konkursuose, projektuose.  

Veikla Priemonės Atsakingi. Lėšos. 

Mokinių dalyvavimas 

veikloje. 

 

 

 

 

Dalyvavimas olimpiadose (dalyvavome 43 % org olimpiadose). 

Olimpiada Dalyvių 

skaičius 

Dalyvis Vieta Ruošęs mokytojas 

Informatikos 1 Edvin Junda  II Kristina Voitkevič 

Rusų kabos 

(užsienio) 

1 Emilija 

Šumska 

II Irena Petuchova 

Anglų kalbos 

(užsienio) 

2   Regina Malinovskaja 

Lietuvių 

kalbos tautinių 

mažumų 

2 Emilija 

Šumska 

I Rasytė 

Matulevičienė 

Biologijos 4  - Ana Cimoš 

ŽI 



Lenkų kalbos 

(gimtosios) 

1  - Edita Jaselionis 

Istorijos 1  - Ana Nester 
 

Dalyvavimas konkursuose  

Konkursas Dalyvių 

sk. 

Dalyvis Vieta Ruošęs mokytojas 

,,Eilėraštukai, 

mankštinantys 

liežuviukus“ 

5 vaikai David Junda 

Darja 

Jacinaitė 

Adriana 

Gordynec 

II ir III Z. Nedveckaja 

(logopedė) 

Meninio 

skaitymo 

3   Rasytė 

Matulevičienė 

Ana Šumska 

Kresy 2020 2 Arnold 

Tyševič 

Ernest 

Mickelevič 

III 

 

Padėka 

Edita Jaselionis 

     
 

ŽI 

 

1. Projektas su ,,Macierz szkolna“ ir ,,Pomoc Polkam na Wschodzie“ – 

gimnazijos edukacinių erdvių ir ugdymo priemonių tobulinimas (buvo 

skirta 1386,58 Eur – įsigyta 2 kompiuteriai, geografijos vadovėlis lenkų 

kalba 8 kl., popierius ugdymo procesui organizuoti) 

2. Gimnazijos muziejuje parengti gidai (mokiniai) – Emilija Šumska ir 

Joana Voitkevič. 

3. Liublino (Lenkija) Liubelsko muziejaus akcija – projektas ,,Pasienių 

istorija – istorijos faktų ir dokumentų rinkimas“. 

 

Gimnazijos muziejaus funkcionavimo kaita. Edukacinės programos sukūrimas 1 

– 4 kl. ir 5 – 8 klasių mokiniams – parengtos edukacinės programos muziejuje.  

 

Teresa Savel 

 

 

 

 

Marija Paliul 

 

 

 

 

Marija Paliul 

Gimnazijos konkursai. Konkursas ,,Dešimtuko gaudytojas“. Direktorės pavaduotoja ugdymui 

ZPL (Šalčininkų skyrius) 200 Eur 

Tadeuš Rudzis 140 Eur. 

,,Gimnazijos garbė” – IVG klasių mokinių apdovanojimas: Edvin Junda Įteikta statulėlė 

Dalyvavimas Šalčininkų rajono savivaldybės konkurse ,,Jaunimo 

apdovanojimas“ (apdovanojimas vyko 2020-02-07 

2019 metų – Emilija Šumska tapo  

Šalčininkų rajono nugalėtoja 

 

 

 



ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOSK TREŠTUL GIMNAZIJA 

 

V. FINANSAVIMAS 

 

Metai Mokymo lėšos  

 

(tūkst. Eur) 

Savivaldybės 

lėšos 

 

(tūkst. Eur) 

Moksleivių 

pavėžėjimas 

 

(tūkst. Eur) 

Socialinė parama 

mokiniams 

(nemokamas 

maitinimas) 

(tūkst. Eur) 

Administravimo 

išlaidos 

(tūkst. Eur) 

Įstaigos teikiamų 

paslaugų 

programa (tūkst. 

Eur) 

Patalpų nuoma 

(tūkst. Eur) 

2020 370,5 138,9 9,4 20,8 2,3 0,4 0,3 
 

 

Klasės krepšelio lėšos  2020 

Darbo 

užmokestis 

(EUR) 

Socialinio 

draudimo 

įmokos (EUR) 

Kvalifikacija 

(EUR) 

Lėšos ugdymo 

priemonėms 

(EUR) 

Lėšos 

vadovėliams 

(EUR) 

Mokinių pažintinei 

veiklai ir 

profesiniam 

konsultavimui 

(EUR) 

IKT diegimas 

ir naudojimas 

(EUR) 

Darbdavio 

socialinė 

parama 

(EUR) 

IŠ VISO: 

(EUR) 

354908,12 5607 2095 1704,69 1343,97 150 906 3833 370547,78 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos 2020 

Darbo 

užmokestis 

(EUR) 

Socialinio 

draudimo įmokos 

(EUR) 

Ryšio paslaugos 

(EUR) 

Transporto išlaikymas (EUR) Kitos prekės ir 

paslaugos 

(EUR) 

Kvalifikacija ir 

komandiruotės 

(EUR) 

Moksleivių pavėžėjimas 

88873,06 1809,63 302,76 7943,28 5022,60 799 9356,28 
Ilgalaikio materialinio turto 

išlaidos(EUR) 

Komunalinės 

paslaugos (EUR) 

Nemokamas 

maitinimas 

(EUR) 

Mokiniams 

administruoti 

(EUR) 

IKT prekių ir 

paslaugų 

išlaidos EUR) 

Darbdavio 

socialinė parama 

IŠ VISO: 

 

3558,34 

 

25823,47 20758,10 2265,29 1418,49 3371,41 171301,71 

PASTABA: Paskolos Darbo užmokesčiui - Pedagogai 33332,54 Eur., Kiti 18890,87 Eur., SODRA 808,74 Eur. 

 

 

 



Parama 

2% 

(EUR) 

Parama  (EUR) Spec. 

programa 

Labdara (EUR) Programos (EUR) 

Projektams 

(valstybės 

COVID 

19/IKT) 

Projektams 

(savivaldybės) 

Kita  Nuoma Pienas nemokamai Vaisiai Jums 

720 9073,79 10062,00  300,00 8182,06 400,95 370,07 
 

 


