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ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendros žinios apie ugdymo įstaigą: Šakių „Žiburio“ gimnazija, V. Kudirkos 33, Šakiai, tel. 

8 345 60176 arba 834560641, gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt, bendrabutis, V. Kudirkos 64. Direktorė 

Jūratė Mozūraitienė.  

  2. Gimnazijos tikslai: 

Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokinio akademinės, asmeninės ir socialinės sėkmės: 

Siekti aukštesnių pasiekimų, formuojant kiekvieno mokinio ugdymo(si) įgūdžius; 

Pamokoje mokyti (s) stebėti ir į(si)vertinti pastangas, siekiant asmeninės pažangos. 

Ugdyti bendruomenės narių socialines ir emocines kompetencijas: 

Stiprinti bendrumo, tapatumo, priklausymo mokyklos bendruomenei jausmus buriant bendruomenės 

narius jubiliejinių Lietuvos ir gimnazijos metų veikloms organizuoti ir vykdyti. 

Formuoti mokinių pozityvias vertybes sudarant galimybes ir skatinant dalyvauti socialinėje, pilietinėje, 

bendruomeninėje veikloje. 

Tikslų įgyvendinimas 

Gimnazijos bendruomenė siekia išsikelto strateginio tikslo: užtikrinti kokybišką ir kūrybišką 

ugdymo turinio įgyvendinimą, modernizuojant ugdymo procesą informacinėmis technologijomis, 

siekiant visų atsakomybės už mokymą ir mokymąsi, tobulinant pedagogų kompetencijas, inovacijų 

paiešką bei bendruomenės narių profesinę kultūrą. Darbe vadovaujasi vertybėmis: mokymas ir 

mokymasis, profesionalumas, bendradarbiavimas, asmeninė ir socialinė atsakomybė 

Mokslo metams numatytas vienas iš tikslų užtikrinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno 

mokinio akademinės, asmeninės ar socialinės sėkmės, buvo įgyvendinimas siekiant: 

Aukštesnių pasiekimų, formuojant kiekvieno mokinio ugdymo (si) įgūdžius ir mokant bei 

mokantis stebėti ir į (si) vertinti pastangas, siekiant asmeninės pažangos. 

Baigus pagrindinio ugdymo pirmąją pakopą ir perėjus mokytis į gimnaziją iš kitų rajono 

mokyklų, mokiniams iškyla savotiška užduotis - stengtis mokytis taip, kad rezultatai ne tik 

nesuprastėtų, bet ir pakiltų. Su tokia pat užduotimi susiduria ir gimnazistus mokantys mokytojai. Labai 

svarbu, kad tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo procese mokiniai ir mokytojai laikytųsi mokslo 

metų pradžioje priimtų susitarimų, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės sėkmės. Klasių vadovai 

supažindina mokinius ir su jais aptaria gimnazijoje esamas priimtas tvarkas, mokytojai su mokiniais 
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aptaria „Vertinimo tvarką“ ir priima tam tikrus susitarimus. Kasmet mokytojai pagal išsikeltus metinius 

uždavinius tobulina profesines ir dalykines kompetencijas. Mokytojai informuojami apie naujoves, 

kurias skelbia UPC per metodines dienas ,,Kas aktualu šiais mokslo metais?“ bei aptariamos 

aktualiausios pedagoginės ir dalykinės naujovės. Gimnazijos mokytojai, dalyvavę su ugdymo proceso 

klausimais susijusiuose renginiuose, perteikia aktualijas savo kolegoms. Specifiniai ugdomosios 

veiklos klausimai aptariami metodinėse grupėse. Pasiteisino praktika, kai ne vienas, o dalis pedagogų 

kolektyvo dalyvauja mokymuose. Pvz., taip mokėsi klasių vadovai VDU seminare-diskusijoje ,,Darbas 

su klase kaip grupe: klasės auklėtojo galimybės ir ribos“. Kaip motyvuoti mokinius siekti aukštesnių 

akademinių rezultatų aptariama mokomųjų dalykų metodinių grupių susirinkimuose, dalinamasi 

patirtimi su kolegomis ,,Kolegų ketvirtadienių“ metu, kuriuos inicijuoja Šakių PPT. Mokytojai turėjo 

galimybę praktikoje išbandyti ir įvairias mokymosi formas - veiklos filmavimą ir jo aptarimą, 

nuotolinius kursus, atvirų pamokų vedimą, stebėjimą ir aptarimą. Kolektyviai mokėsi kaip išmokyti 

mokinius stebėti ir įsivertinti savo pastangas pamokose, mokėsi mokinio skirtybių suvokimo, 

atpažinimo ir panaudojimo siekiant jo pažangos. Lektorius mokymams gimnazija renkasi labai 

atsakingai, atsižvelgdama į jų patirtį ir turimas kompetencijas. 

Gimnazijoje organizuojamos veiklos, skatinančios mokinius siekti asmeninės sėkmės įvairiose 

srityse. Tai sportinė, meninė, pažintinė, kultūrinė veikla, dalyvavimas mokinių savivaldoje, tradiciniai 

renginiai, susitikimai su buvusiais gimnazistais, su įžymiais žmonėmis, tam tikros srities specialistais ir 

mokslininkais, įvairių renginių gimnazijos ir Šakių miesto bendruomenei organizavimas, pranešimų 

rengimas ir skaitymas respublikinėse konferencijose, savo gimnazijos ir savo krašto istorijos 

pristatymas įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, dalyvavimas metodinėse dienose, 

protmūšiuose, švenčių ir viktorinų organizavimas ir vedimas gimnazijos ir rajono mokyklų mokiniams. 

Su mokiniais diskutavome ,,Apskrito stalo“ metu, kaip jiems sekasi siekti asmeninės sėkmės, 

kaip jie stebi savo pažangą, kaip įsivertina pastangas. Apie tai jie išreiškė savo nuomonę vidaus 

įsivertinimo grupės organizuotoje apklausoje, naudojant IQESonline platformą bei mokinių savivaldos 

organizuotame susitikime. Mokytojai stengiasi pamokų metu taikyti įvairius įsivertinimo būdus, 

metodus, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pasirengimo lygio bei pamokos temos. Posėdžio metu su 

mokytojais diskutavome apie pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje problemas. 

Mokydami mokinius stebėti ir įsivertinti asmeninę akademinę pažangą, nepamirštame ir jų 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymo. Mokydami mokinius mokomės patys, dalis mokytojų 

išklausė savižudybių prevencijos „Safe talk“ programą, o keturi pedagogai gali teikti konsultavimo 

šioje srityje pagalbą, nes baigė „Asist“ kursą. 
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Antras mokslo metams numatytas tikslas ugdyti bendruomenės narių socialines ir emocines 

kompetencijas buvo įgyvendinamas siekiant  stiprinti bendrumo, tapatumo, priklausymo mokyklos 

bendruomenei jausmus, buriant bendruomenės narius jubiliejinių Lietuvos ir gimnazijos metų veikloms 

organizuoti ir vykdyti bei formuoti mokinių pozityvias vertybes, sudarant galimybes ir skatinant 

dalyvauti  socialinėje, pilietinėje, bendruomeninėje veikloje. 

2018 metai ne tik Lietuvai, bet ir gimnazijai buvo jubiliejiniai. Nemažai gimnazistų veiklų 

buvo skirta šakiečių bendruomenei. Kaip įprastai, gimnazistų organizuotas ir vestas renginys prie 

vandentiekio bokšto, skirtas vasario 16-ajai, sutraukė nemažą miestelėnų būrį. Ypatingą tapatumo su 

Lietuva ir savo kraštu jausmą gimnazistai pajuto miesto gatvėmis nešdami šimtmečio vėliavą. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo Vasario 16-os miesto renginiuose, paruošę kompoziciją, kaip ir kasmet 

organizavo ir  dalyvavo Lietuvos žydų genocidų aukų paminėjimo  dienos renginyje Batiškėse. 

Mokinių savanoriavimas įvairų renginių, akcijų metu stiprina ir leidžia atsiskleisti jų 

bendražmogiškoms vertybėms. Džiaugiamės ilgalaikiu gimnazistų savanoriavimu, bendradarbiaujant 

su Dienos centru, lankant ligonius bei vienišus senelius. Trumpalaikis savanoriavimas ,,Maisto banko“ 

renginiuose ugdo mokinių atjautą ir supratingumą. 

Mokiniai mokosi iš gimnazijoje organizuojamų politinių diskusijų ir debatų, noriai tampa 

renginių organizatorių pagalbininkais. 

Ypač suartino visą gimnazijos bendruomenę jubiliejiniai gimnazijos renginiai. Pirmą kartą 

organizuota ,,Gimtadienio fiesta“, skirta gimnazijos jubiliejui,  savo veiklų įvairove įtraukė į bendrą 

ratą tiek mokinius, tiek mokytojus dalyvauti netradicinėse veiklose. Kad tai pasiteisino, leidžia spręsti 

mokinių atsiliepimai ir noras dalyvauti kitais metais. Tapatumo jausmas su gimnazija ypač išryškėjo 

bendrame renginyje J.Lingio parke, kur šokio sūkuryje sukosi mokytojai ir mokiniai. Įsimintina eisena 

po Šv. Mišių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje gimnazijos jubiliejaus dieną - per lietų išdidžiai nešama 

gimnazijos vėliava nepaliko nei vieno abejingo - visi sulyti, bet laimingi sugužėjo į salę stebėti 

šventinio renginio ir koncerto. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja ir visuomeninėje veikloje - šokių ir 

dainų  kolektyvuose: ,,Pynė“, ,,Mozaika“, ,,Aušrinės“, ,,Lituanika“, ,,Akordas“, Gelgaudiškio jaunimo 

šokių kolektyve. 

Vertinga patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje leidžia gimnazijos bendruomenės 

nariams įgyti naujų kompetencijų. Tęsiasi projektas su Vokietijos Volfenbiutelio mokyklos 

bendruomene. Atsirado nauji ryšiai su Prancūzijos mokykla per projektinę veiklą. Tarptautiniai ryšiai 

mokinius ir mokytojus įpareigoja skleiti žinią apie gimnaziją, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. 
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Aktyvi mokinių savivalda leidžia atsiskleisti įvairiems mokinių gebėjimams ir 

kompetencijoms: gimnazistai stiprina lyderystės ir savanorystės įgūdžius, dalyvaudami  LMS ir ŠRMT 

veiklose. 

3. Mokymosi aplinka. 

3.1. Darbuotojų skaičius. 

Administracijos darbuotojų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų skaičius Kitų įstaigos darbuotojų etatų 

skaičius 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

3 3 44 43 28,5 27,5 

 

3.2. Mokytojų skaičius. 

Mokytojų ekspertų 

skaičius 

Mokytojų metodininkų 

skaičius 

Vyresniųjų mokytojų 

skaičius 

Mokytojų skaičius 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

 -  1  25  25  14  13  2  2 

 

3.3. Mokinių skaičiaus pokytis pagal klases rugsėjo 1 d. per paskutinius dvejus metus. 

2017-2018 m. m. pradėjo 444 mokiniai, suformuota 15 klasių. 2018-2019 m. m. pradžioje 

mokėsi 442 mokiniai, sukomplektuota 15 klasių, vidutinis mokinių skaičius klasėje 29,6. Turime 7 

suaugusių klasės mokinius, kurie sieks vidurinio išsilavinimo neakivaizdiniu būdu. Mokinių skaičius 

stabilus. 

3.4. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą - 93, vidurinį išsilavinimą - 138, suaugusiųjų 

klasėje mokėsi 9 mokiniai,  vidurinį išsilavinimą įgijo 4. 

3.5. Egzaminų rezultatai 

Mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

 Regist-ruota 

egzaminui 

Neat-vyko 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 29 1 5 6 7 6 1 3  

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai  

Egzaminas Kandidatų skaičius 16 - 85 86 - 100 

Lietuvių k. 113 96 17 

Anglų k. 135 101 34 

Istorija 87 81 6 

Matematika 119 115 4 

Biologija 41 34 7 
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Fizika 18 17 1 

Informacinės 

technologijos 

16 16 0 

Geografija 30 29 1 

Vokiečių k. 2 2  

Rusų k. 1 1  

Chemija 11 10 1 

 

Gimnazijos mokiniai gavo 9 šimtukus: 5 iš anglų k., 3 iš istorijos, 1 iš matematikos egzaminų. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Registruota 1,2,3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 93 0 0 0 1 14 27 41 10 

Matematika 93 1 9 15 17 16 28 7 0 

 

Užsienio kalbų lygio nustatymo rezultatai 2 klasių mokiniams 

 Užsienio kalba Kalbos lygis Kandidatų 

skaičius 

Lygį pasiekė Lygio nepasiekė 

1. Anglų k. B1 93 84 9 

2. Rusų k. A2 77 73 4 

3. Vokiečių k. A2 16 13 3 

 

Tolimesnis mokymasis 

2018 metais gimnaziją baigė 138 mokiniai. 89 gimnazistai (65 proc.) tęsia mokslą 

universitetuose ir kolegijose, 86 mokosi Lietuvoje (54 - universitetuose ir 32 – kolegijose), 3 išvyko 

mokytis į užsienį (Radbout Universitety Olandija, Coventry University, De Montfort University - 

Leicester Didžioji Britanija), 10 ruošiasi įgyti profesiją, 13 dirba Lietuvoje, 11 išvyko dirbti į užsienį, 

15 tarnauja Lietuvos kariuomenėje, 1 mokinė savanoriauja Rumunijoje (ilgalaikė savanorystė). 

 Į aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas) 2018 m. įstojo 15 proc. mažiau negu 2017 

metais, toliau tęsė mokslus 71 proc. gimnazistų. Mokinių besimokančių  užsienio universitetuose 

skaičius kinta kiekvienais metais (2017 m. įstojo 7 mokiniai, o 2018 m. - 3). Mokiniai noriau renkasi 

darbą, kariuomenę, savanorystę norėdami pažinti save, išbandyti jėgas. 

3.6. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.  

Pedagogai, keldami kvalifikaciją, tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

atsižvelgdami į gimnazijos tikslus. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama temoms, kaip užtikrinti ugdymo 

kokybę, siekiant kiekvieno mokinio akademinės, asmeninės ir socialinės sėkmės. Viena populiariausių 

tobulinimosi formų- seminarų, kursų, konferencijų lankymas ir sklaida iš jų parvykus, kuri buvo 
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vykdoma kiekvieno mokomojo dalyko metodinės grupės susirinkimuose. Viso mokytojai mokėsi 257 

seminaruose, kursuose, konferencijose, vidutiniškai kiekvienas po 7 kartus. 

6 mokytojai pravedė 9 seminarus, 8 mokytojai parengė ir skaitė 16 pranešimų rajono ir 

respublikos mokytojams. 7 pedagogai rengė straipsnius, publikacijas rajono spaudai ir soc. tinklų 

platformoms. 8 mokytojai vedė atviras pamokas, o 28 mokytojai buvo atvirų pamokų stebėtojai. 27 

pedagogai ruošė mokinius įvairių dalykų olimpiadoms. Projektinėje veikloje su mokiniais gimnazijoje 

dalyvavo 27 mokytojai, parengę 40 projektų, 5 mokytojai dalyvavo respublikinėje projektinėje 

veikloje. Pažintines, kultūrines, socialines ir pilietines  veiklas su mokiniais gimnazijoje vykdė 22 

mokytojai (40 veiklų), rajone 18 gimnazijos mokytojų įvykdė 58 veiklas, regione- 14 veiklų vykdė 12 

pedagogų. 

Tradicija tapo mokytis kartu, kolektyviai. Gimnazijos mokytojai kolektyviai dalyvavo 

mokymuose ,,Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“, ,,Nuo mokytojo iki andragogo: kaip 

pagerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę“, ,,Darbas su klase kaip grupe: klasės auklėtojo galimybės ir 

ribos“, ,,Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“, Savižudybių prevencijos ir intervencijos įgūdžių 

mokymuose.  

Gimnazijos mokytojai aktyviai dalyvauja rajono metodinės tarybos veikloje. 7 mokytojai 

vadovauja rajono metodiniams būreliams, 1 pedagogė vadovauja rajono metodinei tarybai.  

Gimnazijos mokytojų komanda: etikos mokytoja L. Kajackienė, ekonomikos mokytoja D. 

Palukaitienė, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas D. Jakavičius dalyvavo Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto Švietimo centro integruotoje etikos, ekonomikos ir pilietinio ugdymo programoje, pagal 

parengtą medžiagą antrokams pravestos integruotos pamokos. Mokytojai dalyvavo programos 

konferencijoje Vilniuje  - „Socialiai sąmoningas mokinys: misija įmanoma“. 

Respublikinėje konferencijoje Alytuje “Sužinokime. Tobulėkime. Veikime” dalyvavo 19 

mokytojų. 

3.7. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. 

Mokymo priemonių ir paslaugų įsigijome už 1953 Eur. Gimnazija turi pakankamai vadovėlių 

ugdymo procesui užtikrinti, naujų įsigijimui išleista 6240 Eur. Mokytojų kvalifikacijai kelti išleista 

2000 Eur. 

2018 m. biudžeto asignavimai – 1063259 Eur. (moksleivio krepšelis – 705055 Eur, aplinkos 

lėšos – 309113 Eur, specialios programos – 33200 Eur, mokinių pavežėjimas- 720 Eur, valstybės 

deleguotos funkcijos – 15171 Eur). Gimnazijos darbuotojai, mokinių tėvai skyrė 2 % gyventojų pajamų 

mokesčio, gauta 1284 Eur. Iš Švietimo kaitos fondo Erasmus+ projektui įgyvendinti gauta 9462 Eur. 
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Metus baigėme be kreditinių įsiskolinimų. 

4. Bendrųjų ugdymo planų vykdymas. 

4.1. Pamokinės veiklos (ugdymo plano) organizavimas ir vykdymas. 

Gimnazija laikosi Bendrųjų ugdymo planų reikalavimų. Į mokomųjų dalykų ugdymo turinį bei 

neformaliojo švietimo veiklas 1-4 gimnazijos klasėse integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 ,,Dėl  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos patvirtinimo“. 

1-2 klasėse gimnazija skiria po 1-ą papildomą val. lietuvių kalbai, matematikai ir anglų kalbai 

mokytis.  2 klasių mokiniai per vieną lietuvių kalbos, matematikos pamoką skiriami į dvi grupes 

(pasiekimams gilinti ar spragoms likviduoti), o per chemijos vieną pamoką skiriami į grupes praktinių, 

laboratorinių darbų atlikimui. 

3-4 klasių mokosi pagal individualus ugdymo planus, kuriuos kartu su pavaduotoja ugdymui ir 

socialine pedagoge susidaro atsižvelgdami į bendruosius vidurinio ugdymo planus. Individualus planas 

leidžia ugdyti mokinių gebėjimus, tikslingai siekiant akademinės, socialinės ir emocinės asmeninės 

sėkmės. Gimnazija siūlo penkias ugdymosi kryptis, bet mokiniai gali rinktis be apribojimų. Mokiniai 

mokosi ne klasėmis, bet mobiliomis grupėmis, kurios sudarytos iš kelių klasių mokinių.   

3-4 kl. klasės mokinių mobilių grupių skaičius pagal ugdymo planą 

Branduolio dalykai Mobilios grupės Mobilios grupės 

  B A  B A 

Tikyba  4 - - 4 - - 

Etika  1   1   

Lietuvių kalba - - 5 - - 5 

Pirma užsienio kalba  (vokiečių, anglų)   8(B2)   8(B2) 

Istorija  (politologija) - 1 3 - 1 3 

Geografija   2 1  2 1 

Matematika  1 4  1 4 

Fizika  1 1  1 1 

Biologija  2 2  2 2 

Chemija  1 1  1 1 

Dailė  1   2  

Muzika  -   1  

Taikomosios dailės tech.  1   1  

Automobilio priežiūros tech.  2   2  

Verslo ir vadybos tech.  1   1  

Fotografija  1   1  

Teatras  1   1  
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3-4 klasių mokiniai žinias gilina 13 modulių, kurie padeda ruoštis brandos egzaminams. 

Kiekvieno egzaminuojamo dalyko mokytojas turi konsultacinę valandą, kurios metu mokiniai gali 

pasitikslinti, pasivyti draugus, likviduoti spragas. 

4.2. Popamokinės veiklos ir neformalaus švietimo organizavimas ir vykdymas 

Kaip ir kasmet, gimnazijoje vyko tradiciniai renginiai: Sausio 13-osios Atminties dienos 

paminėjimas akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, mokytoja A.Ulinskienė ir 10 gimnazistų dalyvavo 

Atminties bėgime Vilniuje. Trečiokų organizuojama Šimtadienio šventė kiekvienais metais turi vis kitą 

temą (2018 m.-„Holivudas“). Nuoširdžiai ir įvairiai buvo paminėta ypatinga Lietuvai data – Lietuvos 

100-metis. Vasario 16-osios šventės proga organizavome trispalvės širdučių akciją, darėme visos 

bendruomenės nuotrauką ir paminėjome Trispalvės iškėlimą ant Šakių vandentiekio bokšto, 

surengdami pilietinę akciją ir pakvietę prisijungti Šakių miesto bendruomenę. Aktyviai dalyvavome 

renginiuose, skirtuose Lietuvos atkūrimo 100-mečio minėjimui: padėkos Šv. Mišios, mokytojos R. 

Bublaitienės su gimnazistais surengta literatūrinė kompozicija prie daktaro V.Kudirkos paminklo 

Šakiuose. Priėmėme garbę ir atsakomybę nešti 40 metrų Tautinę trispalvę miesto gatvėmis ir padėjome 

ją iškelti ant vandentiekio bokšto. 

 Organizavome protmūšį I-IV klasių komandoms primindami, kad švenčiame Kovo – 11- ąją , 

įtraukdami į komandas gimnazistų tėvelius ir mokytojus. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai priėmė 

galimybę organizuoti ir dalyvauti respublikinėje iniciatyvoje projekte „100 idėjų Lietuvai“ (projekto 

veiklų koordinatorė- soc. pedagogė L. Kajackienė).  

Iškilmingai ir prasmingai paminėtas „Žiburio“ gimnazijos 100 metų jubiliejus – išleistas 

gimnazijos leidinys, surengta istorijos ir šokio pamoka V.Lingio parke, padėkota Šv. Mišių metu Šakių 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, organizuota iškilminga eisena miesto gatvėmis, pasidžiaugta 

nuveiktais darbais šventinio renginio „Gimnazijos dienoraštis“ metu. Inicijuota ir surengta netradicinio 

ugdymo diena „Gimtadienio fiesta“. 

Kūno kultūra (krepšinis, lengvoji atletika, 

ritminė gimnastika, badmintonas ) 

 8   8  

Pasirenkamieji dalykai       

Braižyba 1   1   

Ekonomika  1   1   

Informacinės  tech.  6   6  

Antra užsienio kalba (vokiečių, anglų, rusų 

kalbos) 

 2(A1)   2(A1)  

Psichologija 1   1   

Kultūrų ir turizmo geografija 1   1   
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Įvyko šiuolaikinio ir tradicinio meno dienos „Plyta 2018“ (pavadinimas „DABAR“). Šis 

jaunimo inicijuojamas renginys jau ne be pirmą kartą apdovanojamas kaip geriausias jaunimo renginys 

rajone. Renginyje „Išjunk šviesą“ gimnazistų inicijuojamas renginių ciklas „Plyta. Dabar 2018“ buvo 

apdovanotas kaip geriausias renginys. Gimnazistai ir mokytojai dalyvavo respublikinėje akcijoje  „Aš 

ir tu– tai mes“, skirtai Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.  

Vyko Atvirų durų diena būsimiems gimnazistams, Paskutinio skambučio šventė, Abiturientų 

išleistuvių šventė Šakių Jaunimo kūrybos ir sporto centre, Rugsėjo 1-osios šventė, Sporto ir turizmo 

diena, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo paminėjimo renginys „Atminties kelias“ Batiškių 

kapinėse, tradicinis susitikimas su buvusiais gimnazistais „Senais gerais...“, Mokytojų dienos šventė ir 

gimnazijos bendruomenės kelionė „M. Koperniko keliais“ Lenkijoje, gimnazijos pirmokų krikštynos 

tema „Žogvartsas“ (pagal Harį Poterį). Gausus gimnazistų būrys (58 mokiniai) su mokytojais M. 

Liukaitiene, E. Grigošaičiu ir O.Vasiliauskaite vyko į susitikimą renginį, skirtą Popiežiaus Pranciškaus 

atvykimui Vilniuje. Įvyko susitikimas su rašytoja B. Jonuškaite ir rašytoja- aktore K. Gudonyte. 

Susitikimo su buvusiu gimnazistu – M. Stankaičiu, metu kalbėta apie šiuolaikinį meną. Gimnazistai 

bendravo su  broliais kapucinais, diskutavo su jais bei klausėsi jų įžvalgų ir minčių apie gyvenimo 

pašaukimus ir iššūkius susitikime parapijos namų salėje. Surengtas šventinis barokinės muzikos 

koncertas atnaujintose Šakių Kultūros centro patalpose. Koncerto dalyviai ir organizatoriai gimnazijos 

dramos studija (vad. V. Meškaitienė) ir Francois Rabaleis licėjaus gimnazistai kartu su barokinės 

muzikos atlikėjų ansambliu „Consonance“ (Prancūzija). Kalendorinius metus gražiai užbaigėme 

šventiniu koncertu gimnazijos aktų salėje skambant choro dainoms, skaitovų tekstams. Šventės metu 

mokiniai apdovanoti Kalėdų senelio saldainiais ir direktorės palinkėjimais. 

Kūno kultūros mokytojai organizavo Kalėdinį tinklinio turnyrą, dalyvavo 7 komandos. 

Klasių vadovai organizavo mokiniams 29 pažintines išvykas po Lietuvą, su jais aplankė 

kaimyninę Lenkiją ir Čekiją, keliavo į Stokholmą (Švedija), rengė baidarių žygius Lietuvos upėmis, 

kartu su auklėtiniais vyko į spektaklius Kauno ir Vilniaus teatruose ir entuziastingai palaikė mėgstamas 

krepšinio komandas „Žalgirio“ arenoje.  

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai organizavo jau tradicija tapusį gamtos ir tiksliųjų mokslų 

konkursą Marijampolės regiono gimnazijoms „Gamtukai 2018“. Kasmet auga susidomėjimas renginiu, 

gausėja komandų skaičius. 

 Gimnazistai dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine, kurio metu 2 

gimnazistės pateko į respublikinį finalinį etapą, dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos 

žinovas“ ir Europos dienai skirtose veiklose. 
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Gimnazijoje neformaliam ugdymui pagal ugdymo planą yra skiriama 46 valandos. Vyksta 18 

neformalaus ugdymo būrelių, juose dirba 21 gimnazijos mokytojas. Užsiėmimus lanko 360 gimnazistų. 

Sportinei veiklai yra skiriama 18 val. (8 būreliai), meniniams– 18 val. (6 būreliai), socialiniams – 10 

valandų (4 būreliai). Neformalaus ugdymo užsiėmimų vadovai ir mokiniai aktyviai dalyvauja 

gimnazijos bendruomenės veiklose, bendradarbiauja organizuojant Šakių miesto kultūrines ar sportines 

veiklas (Šokių kolektyvas „Pynė“, dramos studija, jaunieji šauliai, sportininkai ir jų vadovai). 

Gimnazijoje vyko rajoninis moksleivių raiškiojo meninio skaitymo konkursas, atrankos į 

Respublikinę Dainų šventę. Dainų ir šokių šventėje dalyvavo „Žiburio“ gimnazijos merginų choras 

(vadovė D. Martinaitienė). Merginų choras jau IX kartą dalyvavo moksleivių chorų festivalyje „Lai 

skamba jaunos širdys“. Gimnazijos choras antrus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“, baigiamasis koncertas vyko šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. 

„Dramos studija“, vadovaujama V. Meškaitienės, gimnazijos bendruomenei parodė spektaklį 

„Pabėgimas į Akropolį“. Šakių "Žiburio" gimnazijos antrokai ir jų mokytoja V. Meškaitienė buvo 

pakviesti LR Vyriausybėje parodyti meninę kompoziciją "Taškas". Šią kompoziciją gimnazistai turėjo 

galimybę parodyti ir Šakių rajono savivaldybės darbuotojams ir svečiams. 

Mokiniai dalyvavo susitikime su tremtiniais. Ypatingas susitikimas apie tremtį įvyko su 

buvusiu gimnazistu J. Pratusevičiumi “Misija-Sibiras 2018“ dalyviu. Vyko teminės pamokos 

gimnazijos istorijos centre. Gimnazijos direktorė ir gimnazijos Istorijos centro vadovė inicijavo 

antrosios salės sutvarkymą, įvyko Šakių „Žiburio“ gimnazijos istorinės ekspozicijos pristatymas 

bendruomenei ir svečiams. 

Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda. Aktyviai dirba klasių seniūnų taryba, kultūros ir 

teisės komitetai. Šios grupės susitinka kiekvieną savaitę aptarti planų, diskutuoti ir pasidalinti 

atsakomybėmis organizuojant įvairias veiklas. Per mokslo metus įvyko 65 susirinkimai, 3 išplėstinės 

savivaldos diskusijos. Gimnazistai noriai rengia tematinius protmūšius gimnazistams ir mokytojams. 

Gimnazijos mokinių savivalda surengė bandomąjį Lietuvos gimnazijų lygos protmūšį I ir II klasių 

komandoms. Prisijungė ir organizavo Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotą akciją - renginį „Laiko 

kapsulė. Protmūšis skirtas Lietuvos 100-mečiui“. Savivaldos nariai inicijavo dalyvavimą Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro organizuotoje viktorinoje „AIDS: geriau žinoti 2018“. Informaciniai protmūšiai 

buvo suorganizuoti klasių valandėlių metu. Gimnazistai noriai dalyvauja ir savanoriauja Šakių Atviro 

jaunimo centro veiklose. Savivaldos nariai inicijavo ir surengė akciją Kovo -8osios proga – 

„Pasveikink sau brangią merginą“, surengė originaliausio kalėdinio įvaizdžio konkursą. Gimnazistai 

aktyviai įsitraukė į rajono Moksleivių Tarybos veiklą, rajono taryboje gimnaziją atstovavo 4 
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gimnazistai. ŠRMT bendradarbiauja su Moksleivių Sąjunga, gimnazistai dalyvauja sąjungos 

organizuojamose akcijose ir Asamblėjose (akcijos buvo skirtos Lietuvos 100-mečiui paminėti). 

Savivaldos nariai aktyviai gilino  žinias ir kompetencijas paskaitoje „Mokinių savivaldos vaidmuo 

moksleivių saviugdai“. Aktyvūs gimnazistai organizavo ir dalyvavo rengiant „Jaunimo forumas 2018“ 

veiklas Lukšiuose. Savivaldos aktyvistai įvairiapusiškai bendradarbiavo ir savanoriavo  rengiant 

politinius debatus su kandidatais į LR seimą. 

2018 metais tapti „Lietuvos Maximalistu“ kandidatavo daugiau nei 500 talentingų vaikų iš 

visos Lietuvos. Šiais metais tarp geriausiųjų pateko net du „Žiburio“ gimnazistai. Tai – gimnazijos 

abiturientai G. Žukauskaitė ir T. Ignatavičius. Gustė buvo apdovanota ir rajoninio renginio, skirto 

Vasario 16-osios progai metu už aktyvią visuomeninę veiklą, jai skirta vardinė premija, o jaunimo 

renginio ,,Įjunk šviesą“-  jaunimo lyderės 2018 m. nominacija.  Tomas, kuris jau ne pirmą kartą 

patenka tarp nugalėtojų, buvo įvertintas už nuolatinę pažangą. 

2018 m. spalio 24 – 29 dienomis abiturientė G. Žukauskaitė dalyvavo Lietuvos – Ukrainos 

jaunimo ir jaunų darbuotojų mainų projekte Kijeve, kurį organizavo Ukrainos nacionalinė jaunimo 

taryba, bendradarbiaudama su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.      

„Žiburio“ gimnazistų komanda dalyvauja „Gimnazijų protų lygoje“, o mokytojų ir mokinių 

komanda „Europrotų“ konkurse. 

Tarptautinėje užsienio kalbų konferencijoje „Graži šalis gražiame pasaulyje“ Kaune LSMU 

gimnazijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokiniai, paruošti 5 mokytojų. Respublikinėje 

konferencijoje „Rūšiuosime ir kitą šimtmetį“, vykusioje Pilviškių Santaikos gimnazijoje, su mokiniais 

dalyvavo biologijos mokytoja L. Aštrauskienė. Respublikinėje konferencijoje „Valstybės ir mokyklos 

raida 1918-2018“ su mokinių komanda dalyvavo istorijos mokytojai. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 

gimnazijoje vykusioje istorinėje konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kelias“ pranešimą skaitė mokiniai, 

paruošti istorijos mokytojų. 

Suvalkijos krašto dr.J.P.Kazicko moksleivių programavimo ir IT taikymo konkursas vyko 

Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje.  Jame dalyvavo ir gimnazistai.  

Ugdymas karjerai  

Didelis dėmesys skirtas mokinių karjeros ugdymui. Gimnazijoje susiformavusi mokinių 

ugdymo karjerai sistema, kuri gimnazistams padeda atsakingai rinktis mokomuosius dalykus bei 

planuoti karjeros kelią. Gimnazijos psichologė A. Jakavičienė 2 klasių mokiniams vedė grupines 

konsultacijas dėl profesijos pasirinkimo. Intelekto struktūros testus  atliko ir individualiai konsultavosi 

90 antrų ir trečių klasių mokinių. Direktorės pavaduotoja I. Piečiukaitienė klasių valandėlėse antrų 
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klasių mokiniams ir jų tėvams tėvų susirinkime pristatė mokomųjų dalykų pasirinkimo 3-4 klasėse 

tvarką. Antrų ir trečių klasių mokiniai kiekvienas individuliai pateikė savo mokymosi planus. Socialinė 

pedagogė L. Kajackienė antrų klasių mokiniams vedė klasių valandėles apie profesijos pasirinkimus,  

grupinių ir individualių konsultacijų metu antrų  klasių mokiniai planavosi savo karjeros kelią, t.y. 

pasirengė asmeninius karjeros planus.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo profesinio veiklinimo renginiuose, susitikimuose su profesijų ir 

mokymosi įstaigų atstovais, paskaitose. Jau tradicija tapo antrų klasių mokinių išvyka į vasario 8 d. 

Vilniuje Litexpo parodų centre vykusią tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą 

„Studijos 2018“, o spalio 25 d. trečiokai vyko į karjeros festivalį “Studfestas 2018” Kauno Žalgirio 

arenoje. 

Kasmet gegužės mėn. į gimnaziją atvyksta LAMA BPO atstovas, ketvirtokams pristatoma ir 

paaiškinama  stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka.  

Gimnazija kasmet prisijungia prie Nacionalinės karjeros savaitės iniciatyvos, kurios metu 

buvo organizuotos išvykos į Užimtumo tarnybos Šakių skyrių,  susitikimai - paskaitos “Vykstantys 

pokyčiai darbo rinkoje, arba Akmens amžius baigėsi ne todėl, kad baigėsi akmenys“, o ketvirtokams 

vyko susitikimas su “Kalba.lt” atstovu, jie buvo supažindinti su studijomis užsienyje. 

Tradiciniu tapo rajoninis mokinių verslumą skatinantis  renginys Verslo diena, kuris vyko 

gimnazijoje, o jį organizavo 3 ir 4 klasių mokiniai, kurie mokosi Verslo ir mažmeninės prekybos 

(mokytoja D. Palukaitienė). 

Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko jau šeštoji Karjeros diena, tapusi tradiciniu pavasario 

renginiu. Šio renginio tikslas – supažindinant su įvairiomis studijų programomis ir parodant gyvenimo 

ir karjeros sėkmės pavyzdžius motyvuoti mokinius ieškoti savęs realizavimo galimybių. Karjeros diena 

- netradicinio ugdymo diena, vietoje pamokų mokiniai dalyvavo pasirinktuose susitikimuose. Karjeros 

dieną įvyko 46 susitikimai: studijų programas pristatė Kauno aukštosios mokyklos - KTU, VDU, 

LSMU, Kauno kolegija, Kauno technikos kolegija; vyko Kalba.lt studijų užsienyje pristatymas. 

Karjeros dienos pristatymuose ar susitikimuose dalyvavo 33 „Žiburio“ gimnaziją baigę mokiniai, 

studijuojantys ar dirbantys labai įvairiose srityse. Jie mokiniams papasakojo savo ieškojimų, 

pasirinkimų istorijas, pristatė profesijas, veiklos sritis. 

Džiaugiamės, kad buvę gimnazijos mokiniai ne tik sugrįžta pasikalbėti su mokytojais, 

pasidalinti savo studijų įspūdžiais, bet ir noriai sutinka dalyvauti susitikimuose su mokiniais, 

papasakoja jiems apie savo studijas: rugsėjo mėn. J. Rinkevičius, studijuojantis Derbio universiteto 

(Anglija), kulinarijos menų studijų programoje, pasakojo apie studijas, praktikas, o M. Matusevičius, 
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Cambridge universiteto studentas, skaitė mokiniams paskaitą “Kaip išmokti mokytis?”. Lapkričio mėn. 

vyko mokinių susitikimas su buvusiais gimnazistais, LKA kariūnais J. Grigaičiu ir A. Dumbausku, 

kurie pasakojo apie karininko profesiją. 

Mokiniai vyksta į įvairius renginius: gegužės mėn. trečiokai su biologijos mokytoja vyko į 

ASU, kur dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose bei susipažino su universitetu, studijų programomis; 

fizikos ir chemijos mokytojai tradiciškai vyksta su mokiniais  į mokslo ir žinių renginį KTU “Tyrėjų 

naktys”; ketvirtokai dalyvavo Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotame 

pėstininkų batalione vykusiuose Lietuvos kariuomenės dienos renginiuose; mokiniai, kurie mokosi  

verslą ir vadybą, vyko į Idėjų mugę Kauno “Saulės” gimnazijoje, kur pristatė savo verslo idėjas. 

Gimnazijoje viešėjo žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Sarafinas, kuris vedė  

paskaitas – užsiėmimus antrokams ir trečiokams temomis „Kokios kompetencijos reikalingos norint 

sėkmingai pasirinkti karjerą?“, „Kokias klaidas mokiniai daro pasirinkdami karjerą?“, „Kokių profesijų 

atstovų reikės 2019-2025 m.?“, „Keturiasdešimt informacijos šaltinių, padedančių tinkamai pasirinkti 

profesiją“;  o vakare skaitė pranešimą 2-4 klasių tėvų susirinkime „Kaip pakreipti vaiką/jaunuolį, kad 

profesiją jis pasirinktų atsakingai ir teisingai?“ 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos prie LR SADM Marijampolės jaunimo 

užimtumo skyriaus Šakių padaliniu. Kovo - balandžio mėn. antrokams, o rugsėjo mėn. naujai 

atvykusiems trečiokams suorganizuota po du karjeros planavimo užsiėmimus su UŽT specialiste E. 

Plančiūniene.  

Mokiniai supažindinami su mokesčių aktualijomis, mokomi finansinio raštingumo: trečiokams 

vyko UŽT paskaita “Mokesčių aktualijos jaunimui”, o Swedbank atstovė mokiniams vedė užsiėmimus 

apie finansinį raštingumą. Ekonomikos mokytoja D. Palukaitienė ir socialinė pedagogė L. Kajackienė 

dalyvavo Sodros projekte “Nepamiršk parašiuto”, trečiokams ir ketvirtokams pravedė užsiėmimus apie 

socialinio draudimo aktualijas. 

Socialinė ir prevencinė veikla 

Gimnazija prisijungė prie Vaikų linijos inicijuotos akcijos „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“. 

Klasėse buvo vedamos valandėlės patyčių prevencijos, tolerancijos temomis. Socialinė pedagogė 

paruošė grupę antrokų gimnazistų, kurie vaikų darželio „Berželis“ priešmokyklinių grupių auklėtiniams 

pravedė užsiėmimus, skirtus patyčių prevencijai.  

Gimnazijos pagalbos specialistai psichologė A. Jakavičienė ir socialinė pedagogė L. 

Kajackienė pagal mokinių poreikius vedė klasių valandėles. Pirmų ir naujai suformuotų trečių klasių 
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mokiniams buvo pravestos valandėlės apie adaptacijos sunkumus, jų įveikimo būdus, antrokams ir 

trečiokams apie savęs pažinimą, karjeros planavimą.  

Gimnazija aktyviai dalyvavo dviejose labdaringose akcijoje, kurių metu buvo ugdoma 

mokinių socialinė ir pilietinė atsakomybė. Tradiciškai jau devintus metus iš eilės pirmąjį advento 

pirmadienį gimnazijoje organizuota labdaros akcija „Saldusis pirmadienis“. Akcijos metu gimnazijos 

valgykloje buvo pardavinėjami mokinių iškepti saldūs kepiniai. Akcijos metu surinkta 211 €, kurie 

perduoti Šakių „Carito“ labdaros organizacijai ir skirtos vienišų senų žmonių globai. Ketvirtus metus iš 

eilės „Žiburio“ gimnazija aktyviai įsijungė į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuotą labdaros akciją - 

Solidarumo bėgimą. Spalio 2 d. dieną įvykusiame Solidarumo bėgime dalyvavo visų klasių mokiniai ir 

klasių auklėtojai, surinkta 233 €, kurie pervesti į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. 

Džiaugiamės, kad į labdaringas akcijas įsijungė visa gimnazijos bendruomenė, iš viso jų metu surinkta 

simboliška 444 €, nes gimnazijoje mokosi toks pat skaičius mokinių, vadinasi, kiekvienas mokinys 

labdarai skyrė po 1 eurą. 

2018 m. buvo tęsiama socialinės pedagogės L. Kajackienės koordinuojama gimnazistų 

savanoriška veikla: mokiniai dirbo savanoriais organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Vaikų dienos centre, 

Šakių „Carite“. 

Gimnazijoje vyko daug ir įvairių susitikimų, paskaitų, praktinių užsiėmimų, skirtų mokinių 

fizinei ir emocinei psichologinei sveikatai stiprinti: Šakių JKC specialistė pirmų ir trečių klasių 

merginoms vedė praktinius užsiėmimus „Mityba ir fizinis aktyvumas“; LSMU studentai 30 mokinių 

grupei vedė  pirmosios pagalbos mokymus „Auksinės minutės“; Šakių VSB psichologė A.Mišeikaitė 

skaitė paskaitas antrų klasių mokiniams – „Patiriamas stresas ir jo įveikos būdai“, pirmokėms - 

„Valgymas ir emocinė sveikata“, trečiokams – „Emocinis intelektas ir karjeros planavimas“. 

Gimnazistai aktyviai dalyvavo Šakių VSB sveikatinančioje programoje moksleiviams „Sveikos akys“, 

vyko 7 paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 1-3 klasių mokiniams. Mokiniai noriai dalyvauja Šakių VSB 

organizuojamuose pėsčiųjų žygiuose ir kitose aktyvų judėjimą skatinančiose programose: gegužės 10 d. 

grupė mokinių dalyvavo renginyje, skirtame Judėjimo sveikatos labui dienai, kuris vyko Pagonijos 

parke, o gegužės 31 d. mokiniai dalyvavo pėsčiųjų žygyje pasieniečių takais, rugsėjo mėn. grupė 

mokinių dalyvavo pėsčiųjų žygyje, skirtame Judumo savaitei paminėti. 

Daug dėmesio skiriama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 

programos įgyvendinimui. Programos temos integruojamos į dalykų pamokas, klasių valandėles, kurias 

pagal poreikį veda socialinė pedagogė, psichologė ir bendruomenės slaugytoja. Taip pat organizuojame 

mokiniams susitikimus, paskaitas, į kurias kviečiame specialistus lektorius: Lietuvos blaivybės 
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draugijos „Baltų ainiai“ pirmininkas A. Šiukšta  skaitė paskaitas 1-2 klasėms - „Kibernetinės 

priklausomybės“, trečioms klasėms - „Narkotikų žala“; Šakių VSB projekto „Pasirengimas šeimai ir 

lytiškumo ugdymas“ paskaitas 3-4 klasių mokiniams skaitė lektorius D. Grigalis; ketvirtų klasių 

merginoms vyko  susitikimas – diskusija apie lytinę merginų sveikatą su gydytoja ginekologe, trečiokai 

vaikinai dalyvavo susitikime – diskusijoje apie vyriškumo sampratą su  gydytoju V. Balčiūnu. 

Balandžio mėn. į gimnaziją atvyko Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro lektorė D. 

Grimalauskienė, kuri skaitė ketvirtokams paskaitas, kaip nepakliūti į prekybos žmonėmis pinkles, kokie 

pavojai tyko ieškant darbo, kaip juos atpažinti. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „100 idėjų Lietuvai“, kurios I etapas 

vyko kovo 29 d. mūsų gimnazijoje, jame dalyvavo 55 mokiniai. II etapas vyko taip pat mūsų 

gimnazijoje, jame dalyvavo 19 gimnazijos mokinių, į trečiąjį etapą Kaune vyko 8 mokiniai, kurių 

idėjos buvo išrinktos tarp 100 geriausių, idėjų pristatymai buvo filmuojami. Finalinis renginys vyko LR 

Seime, kuriame dalyvavo 8 mūsų gimnazijos mokiniai - idėjų autoriai. 

4.3. Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas. 

Kasmet vykdomi tradiciniai mokslo metų pabaigos projektai. 2018 metais įvykdyti 25 

projektai, skirti Lietuvos ir gimnazijos 100-mečiams paminėti. 

Tęstiniame respublikiniame projekte „Pažink savo valstybę“ dalyvauja 2 mokytojai ir 30 

mokinių. 

Šakių „Žiburio" gimnazija prisijungė prie MEPA projekto, kurį organizuoja Europos 

Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje. MEPA – tai tarptautinė programa „Mokyklos – Europos 

Parlamento ambasadorės“. Dalyvauja 3 mokytojai ir 30 mokinių. 

Vyksta tęstinis tarptautinis neformalaus suaugusiųjų švietimo NordPlus Adult projektas „Nuo 

mokytojų iki andragogo: kaip pagerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę“, kurio įvairiose veiklose 

dalyvauja 17 pedagogų. 

4.4. 2018 metų olimpiadų ir konkursų laimėjimai bei pasiekimai. 

Dalykas/Užimta vieta I vieta II vieta III vieta 

Anglų kalba 2  1 

Biologija 1 3 1 

Chemija 3 3 2 

Dailė  1  

Geografija 1   

Fizika 3 5 2 

Istorija 1 1 1 

Informatika    

Lietuvių kalba 2 1 3 



16 

 

Matematika 2 3 2 

Rusų kalba 1 1  

 

54-jame tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris“ laureate tapo Akvilė Ližaitytė. 

50-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse III  vietą užėmė Akvilė Ližaitytė. 

2-ojoje Lietuvos mokinių braižybos olimpiadoje II vietą užėmė Matas Grigošaitis. 

2-ojoje Lietuvos mokyklų rusų k. olimpiadoje „Linksmai, išradingai, turiningai“ II vietą užėmė 

„Žiburio“ gimnazijos komanda, kurią sudarė Justa Maksvytytė, Arijana Bagdanavičiūtė, Šarūnas 

Vaičiūnas. 

Respublikinėje ekonomikos olimpiadoje II vietą užėmė Naglis Balčiūnas. 

Respublikinėje lietuvių kalbos olimpiadoje II vietą užėmė Dovilė Kudirkaitė. 

Sūduvos krašto matematikos olimpiadoje I vietą užėmė Tomas Ignatavičius, II - vietą Gustė 

Žukauskaitė. 

Mokiniai, dalyvaudami KTU konkurse MEKA, užėmė  1 vietą, dalyvaudami  KTK konkurse „Rinkis 

kelią ne takelį“, taip pat užėmė 1 vietą. Juos konkursams paruošė ekonomikos mokytoja. 

Sporto pasiekimai 

Eil 

Nr. 

Mokinio pavardė, 

vardas arba komanda  

Klasė  Olimpiados, konkurso 

pavadinimas 

Rajone  Šalyje  

  

1. I komanda 4 kl. Šakių rajono mokyklų stalo 

teniso komandinės varžybos. 

I vieta  

2. II komanda 2-4 kl. Šakių rajono mokyklų stalo 

teniso komandinės varžybos. 

III vieta  

3. Simokaitis Mindaugas  

Murauskas Dovydas 

3c 

3b 

Šakių rajono BLM kroso 

estafečių komandinės varžybos. 

jaunimo grupė 

I vieta  

4. Kazlauskas Arvydas 

Palubinskas Valdas 

2c 

2a 

Šakių rajono BLM kroso 

estafečių komandinės varžybos. 

jaunių grupė 

I vieta  

5. Čereškevičius Vilius 

Murauskas Dovydas 

Palubinskas Valdas 

Jazukevičius Vytenis 

Kazlauskas Arvydas 

Simokaitis Mindaugas  

4c 

3b 

2a 

2c 

2d 

3c 

Šakių rajono BLM lengvosios  

atletikos komandinės atskirų 

rungčių varžybos. 

I vieta  

6. 
Vaikinų komanda 

3-4 kl. Šakių rajono BLM mokinių 

tinklinio varžybos. 

I vieta  
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7. 

 

8. 

Čereškevičius 

Martynas 

Švelnys Gitaras 

3c 

 

1c 

Lietuvos mokinių metimo taurė. 

Lietuvos mokinių metimo taurė. 

 Diskas-4 

vieta 

Diskas-8 

vieta 

9. Vizgirda Gytis 4a Rajoninės komandinės 

badmintono varžybos 

I vieta  

10. Vizgirda Gytis 4a Mokyklų Žaidynės. Finalinės 

badmintono varžybos 

 IV vieta 

11. Gudiškis Naglis 4a Rajoninės komandinės 

badmintono varžybos 

I vieta  

12. Gudiškis Naglis 4a Mokyklų Žaidynės. Finalinės 

badmintono varžybos 

 IV vieta 

13. Skeirytė Kamilė 4c Rajoninės komandinės 

badmintono varžybos 

I vieta  

14. Geršvaltaitytė Milda 4a Rajoninės komandinės 

badmintono varžybos 

I vieta  

15. 1999 m. g. ir jaunesni 

vaikinai(12) 

1-4 

klasės 

Krepšinio varžybos II vieta  

16. 2002 m. g. ir jaunesni 

vaikinai (10) 

1 kl. Krepšinio varžybos I vieta Tarpzoni

nės,II 

vieta 

17. 2003 m. gim. ir 

jaunesni vaikinai 

1 kl. Krepšinio varžybos II vieta  

18. Merginų I komanda 1-4 kl. Tinklinio varžybos I vieta  

19. Merginų II komanda 1-4 kl. Tinklinio varžybos IV vieta  

20. Merginų komanda 1-4 kl. Lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybos 

I vieta  

21. Merginų komanda 1-4 kl. Lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybos 

 XIII 

vieta 

22. Jaunimo mišri 

komanda 

1-4 kl. Kroso estafečių varžybos I vieta  

 

4.5.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, partnerystė, dalyvavimas programose.  

„Žiburio“ gimnazija yra UNESCO ASP tinklo mokykla, savo darbais įsijungianti į šios 

organizacijos veiklą. Dalyvaujame tarptautinių dienų minėjimuose, rengiame mokyklos veiklos 

ataskaitas UNESCO atstovybei Lietuvoje. Klasių vadovai vedė temines valandėles apie Unesco 

organizaciją ir jos veiklas. Surengėme susitikimą su mokslininke biochemike Urte Neniškyte (2018 m. 

„Metų mokslo žmogus“). Pasinaudojant turima ir rekomenduojama UNESCO ASP tinklo atstovybės 

metodine medžiaga buvo organizuojamos integruotos anglų ir biologijos pamokos gimnazistams apie 

ekologiją ir darnų pasaulio vystymąsi. 
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Gimnazijoje veikia Jaunimo klubas „Žibintas“, kuris dalyvauja Šakių jaunimo organizacijos 

„Apskritas stalas“ veikloje. Klubo nariai kartu su gimnazistais organizuoja meno dienas „Plyta“, kurių 

tema 2018 metais buvo ,,Dabar“. Mokinius į veiklas įtraukė platus renginių pasirinkimas - nuo šokio 

pamokų, meno dirbtuvių iki kino vakarų, koncertų.  

Bendradarbiaujame su Vokietijos Volfenbiutelio miesto gimnazija „Pilyje“. Kiekvienais 

metais, vadovaujant direktorės pavaduotojui, vokiečių kalbos mokytojui D. Aštrauskui sulaukiame 

svečių iš Vokietijos, o mūsų gimnazistai ir mokytojai turi galimybę nuvykti pasisemti patirties į šią šalį. 

Gimnazija bendradarbiauja ir su Marijampolės apskrities gimnazijomis. Dalyvaujame gimnazijų 

organizuojamuose renginiuose ir projektuose.  

Gimnazijos bendruomenė bendradarbiauja su Zanavykų muziejumi, padeda organizuoti 

Kalėdinę mugę gimnazijos patalpose, gimnazistai savanoriauja  rengiamose „Muziejų naktyse“. 

5. Vadyba ir administravimas, įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas, įstaigos veiklos 

tobulinimas. 

Vadovai organizavo LIMK konferenciją ,,Lyderystė“, ir skaitė pranešimą ,,Kai mokytis ir 

mokyti pasidaro grasu“. Klaipėdos rajono mokyklų vadovų viešnagės metu dalinosi ugdymo 

organizavimo patirtimi. Visi administracijos atstovai yra gimnazijos strateginio plano ir ugdymo plano 

kūrimo grupės nariai.  

Direktorės pavaduotojai vedė seminarą rajono mokyklų direktorių pavaduotojams 

,,Patyriminio mokymosi vaidmuo edukaciniame procese“. 

Direktorė J. Mozūraitienė Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos narė, mokyklų konsultantė, 

NMVA vadovaujanti vertintoja. Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano 

Švietimo ir sporto darbo grupės narė, dalyvauja rajono švietimo įstaigų pertvarkos plano rengimo 

grupės darbe. Direktorė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ‘The Power of Belonging‘ (Bendrystės 

galia), vykusioje Danijoje, Ollerup miestelyje, kartu su Lietuvos gimnazijų asociacijos nariais 

susipažino su Estijos ir Suomijos švietimo patirtimi, pasiekimų pastovumu. Kartu su pavaduotojomis 

ugdymui M. Liukaitiene ir O. Vasiliauskaite dalinosi patirtimi apie darbą su suaugusiais Švedijoje 

(tarptautinės patirties sklaidos susitikimuose su projekto partneriais 2018-05-15-16). 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Piečiukaitienė, matematikos mokytoja metodininkė, 

švietimo konsultantė (mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo srityje). Vadovauja mokyklos 

veiklos įsivertinimo grupei, kuruoja gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinio būrelio veiklą, atsakinga už 

gimnazijos pamokų tvarkaraščio sudarymą. Konsultuoja 3 – 4 klasių mokinius sudarant ir koreguojant 

individualius ugdymo planus. Skaitė pranešimą „Individualaus ugdymo plano sudarymo galimybės“ 

mokinių tėvų susirinkime. Su 3 – 4 klasių vadovais sudaro mokinių mobilias grupes. 2018 m. 
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organizavo mokytojų tarybos posėdį „Grįžtamasis ryšys pamokose“ ir kartu su įsivertinimo grupės 

nariais rinko jam medžiagą. Atliko visų mokinių apklausą tema: „Socialinė – emocinė aplinka“. Kartu 

su gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojais kasmet organizuoja konkursą ‚Gamtukai“skirtą apskrities 

gimnazijoms. Kėlė kvalifikaciją, dalyvaudama 6 įvairiuose renginiuose, susijusiuose su vadyba, 

administravimu.  

Direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Aštrauskas, vokiečių kalbos mokytojas 

metodininkas, rajono vokiečių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Vadovauja mokyklos 

Vaiko gerovės komisijai, metodinei tarybai, mokinių skatinimo grupei. 2018 m. rinko medžiagą 

mokytojų tarybos posėdžiui tema: „Grįžtamasis ryšys pamokose“ ir organizavo pedagogų tarybos 

posėdį „Socialinė – emocinė aplinka“. Atsakingas už tarptautinius ryšius su Vokietijos Volfenbiutelio 

miesto gimnazija. Bendradarbiauja su Vokietijos kultūros ministerijos užsienio kalbų centrino valdyba, 

todėl gimnazijos mokiniai turi galimybę laikyti tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą. 2018 m. Paruošė 

mokinį E. Ernst tarptautinei konferencijai, kur jis skaitė pranešimą tema ,,Vokietijos ir vokiečių kalbos 

aktualijos“. Gimnazijoje atsakingas už PUPP, MBE ir VBE, todėl būna egzaminų administratorius ar 

vyr. vykdytojas. Dalyvavo 4 įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Šakių Trečiojo amžiaus 

universitete moko suaugusius besimokančius vokiečių kalbos. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Vasiliauskaitė, dorinio ugdymo mokytoja 

metodininkė. Atsakinga už klasių vadovų, socialinių, menų ir technologijos mokslų grupę. Inicijuotos ir 

surengtos dvi edukacinės išvykos, seminaras. Suorganizuoti 8 metodinių grupių susirinkimai, kurių 

metu dalijamasi gerąja patirtimi. Atsakinga už gimnazijos mokinių savivaldą ir veiklas. Savivaldoje 

dalyvauja 75 klasių atstovai. Susirinkimai vyksta kiekvieną savaitę.  

Atsakinga už renginius ir neformalųjį ugdymą gimnazijoje. Inicijavo veiklas, skirtas Lietuvos 

ir gimnazijos 100 metų jubiliejams paminėti. Kartu su kolegomis inicijavo „Gimtadienio fiestą“, 

projektinę veiklą – Metodines dienas, koordinuoja pilietines akcijas. 

Koordinuoja gimnazijoje Unesco AspNet grupės ir jaunimo klubo „Žibintas“ veiklas. 

Atsakinga už „Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios programos“ koordinavimą ir 

vykdymą gimnazijoje. 

Šakių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams 

vertinimo komisijos narė, vykdo įvairias veiklas katalikų tikybos Bendrųjų programų atnaujinimo 

Vilkaviškio vyskupijos darbo grupėje. Vedė seminarą dorinio ugdymo mokytojams „Kino filmų 

panaudojimas pamokose – modernūs bibliniai epai“. 
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Buvo deleguota stebėti ir įvertinti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 

mokytojos Marytės Simanavičienės praktinį darbą ir atitiktį kvalifikacinei kategorijai. 

Kėlė kvalifikaciją, dalyvaudama 10 įvairių renginių, susijusių su vadyba, administravimu. 

Savanoriauja Šakių Trečiojo Amžiaus Universitete, vadovaudama Kultūrologijos fakulteto studentams. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Margarita Liukaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, 

rajono mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, Šakių Trečiojo amžiaus universiteto vadovė, Šakių 

rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano Švietimo ir sporto darbo grupės narė, 

Šakių rajono NVO pirmininkė, Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

darbo grupės narė. Atsakinga už gimtosios kalbos metodinės grupės veiklą, yra Vaiko gerovės 

komisijos narė, atsakinga už suaugusiųjų mokymąsi. Yra VBE administratorė ir vyr. vykdytoja. Ji 

parengė programą ir vedė seminarą ,,Psichologiniai vidutinio amžiaus ir senatvės amžiaus tarpsnių 

ypatumai“, organizavo suaugusiųjų neformaliojo švietimo savaitės renginius Šakiuose, į jų veiklas 

įtraukdama gimnazijos bendruomenės narius. Koordinuoja ir vykdo tarptautinio tęstinio NordPlus 

Adult projekto veiklas, organizuoja projekto renginius, įtraukdama gimnazijos bendruomenę: 

seminarus, edukacines išvykas, mokymus, vykdo sklaidą rajono spaudoje ir socialiniuose tinkluose.  

Rajono metodinių būrelių pirmininkams ir metodinės tarybos nariams organizavo edukacinę išvyką- 

susitikimą su   Klaipėdos rajono švietimo centro darbuotojais, protmūšį, skirtą Lietuvos 100-mečiui. 

Rajono užsienio kalbų mokytojams organizavo edukacines išvykas į Kuršėnus bei Šiaulių rajoną. Kartu 

su pavaduotoja O.Vasiliauskaite organizavo gimnazijos klasių vadovų metodinės grupės mokymus 

Kaune VDU ,,Darbas su klase kaip grupe: klasės auklėtojo galimybės ir ribos“. 2018 m. kartu su 

kolegomis rinko medžiagą mokytojų tarybos posėdžiui tema: „Grįžtamasis ryšys pamokose“ ir 

organizavo pedagogų tarybos posėdį „Socialinė – emocinė aplinka“. 

Inicijavo gimnazijos mokytojus baigti Safe talk savižudybių prevencijos programos mokymus, 

pati ją baigė. Baigė savižudybių intervencijos Asist mokymus, pasirengusi teikti pagalbą. 

Kėlė kvalifikaciją, dalyvaudama 16 įvairių renginių, susijusių su vadyba, administravimu.  

Veiklos tobulinimas siejamas su įsivertinimu ir išsikeltų uždavinių įgyvendinimu.  

Veiklos tobulinimas siejamas su įsivertinimu ir išsikeltų uždavinių įgyvendinimu. Siekiant 

tobulinti veiklas atitinkančias mokinių individualias ugdymo (si) galimybes ir pažangą, 2018 mokslo 

metais gimnazijos įsivertinimo grupė nagrinėjo rodiklius, susijusius su mokinių asmenybės branda 

(1.1.1. rodiklis), mokymosi patirtimis (2.3.1. rodiklis), ugdymo planais ir tvarkaraščiais (2.1.2. 

rodiklis), vertinimu ugdant (2.4.1., 2.4.2.). Įsivertinimo metu buvo rasti stiprieji veiklos aspektai 

(2.2.1.mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas, 1.1.1. asmenybės tapsmas) Mokinių tėvų nuomone 
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(94 %.), mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime, 83%. tėvų teigia jog 

„mokykloje vaikai daug sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes“. 79%. mokinių geba 

padedant mokytojams įsivertinti savo pažangą, polinkius, išsiaiškinti savo gebėjimų lygį, kurie liudija 

jų pasitikėjimą savo jėgomis, tinkamai parengti ugdymo planą trečioje gimnazijos klasėje. Pirmo 

pusmečio pabaigoje tik maža mokinių dalis koreguoja savo individualius ugdymo planus. Tobulinant 

karjeros planavimą atnaujinta individualių karjeros planų forma, parengta pildymo tvarka (2- os 

gimnazijos klasės mokiniams). Kaip tobulintina sritis yra grįžtamasis ryšys pamokoje arba 

pasitikrinimas, aptarimas pavykusių ir nepavykusių dalykų. Norėdami pasiekti geresnių ugdymo(si) 

rezultatų taikant grįžtamąjį ryšį pamokoje mokyklos vadovai sudarė sąlygas visiems mokytojams 

dalyvauti VšĮ "Švietimo tinklas" lektorės Jolantos Aksamatauskienės paruoštame nuotoliniame kurse 

pagal ŠMM akredituotą programą "Vertinimas ir įsivertinimas pamokose". 

 

Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros.  

Stebėtas brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymas tiek 

savivaldybės švietimo skyriaus, tiek Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų. Savivaldybės 

centralizuotas vidaus audito skyrius vertino gimnazijos mokinių maitinimo organizavimą. Buvo 

pateiktos rekomendacijos veiklos tobulinimui. 

 

6. Pagrindinės 2018 metų problemos. 

Pamokų lankomumas 3-4 klasių mokinių. Mokiniai praleidžia daug pamokų dėl rimtų, bet ir 

nepateisinamų priežasčių. Gimnazija ieško būdų lankomumui gerinti, bet kol kas nepavyksta pasiekti 

norimo rezultato. 

Pažangos pamatavimas pamokoje, pasitikrinimas ko ir kaip išmokome, kaip sekėsi dirbti, 

atlikti užduotis; 

Reikalingas mokyklos pastato apšiltinimas, išleidžiam daug pinigų kūrenimo sezono metu. 

Gimnazijos stadionas neatitinka reikalavimų, o galėtų būti išnaudojamas kaip sporto 

komplekso dalis. Tikimės, kad 2019 prasidės rekonstrukcijos darbai. 

 

7. Veiklos perspektyvos 2019 metams.  

Sudaryti sąlygas daugumai Šakių miesto ir rajono mokinių pasiruošti studijoms universitetuose ir 

kolegijose. Padėti daliai mokinių įgyti pagrindinį išsilavinimą savo krašte, sudarant laikinas grupes bei 

daugiau dėmesio skiriant technologijoms.  
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Skatinti bendruomenės mokymąsi visą gyvenimą, bendradarbiaujant su trečio amžiaus 

universitetu, keliant mokytojų profesinę kompetenciją.  

Sveikos gyvensenos populiarinimas, suprantant judėjimo ir gyvensenos svarbą mokinių 

sveikatai, gyvenimo kokybei. 

 

Tikslai ir uždaviniai 2019 

1. Gerinti ugdymo (si) organizavimą siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

1.1. Ugdymo procese tikslingai taikyti aktyvius, patyrimu ir praktika grįstus metodus: 

 Netradicinio ugdymo dienos (Europos kalbų diena, žemės diena......) 

 Projektų, praktinių užduočių taikymas pamokoje. 

 Alumnų patirties perdavimas mokiniams. 

1.2. Ugdymo procese skatinti mokinių įsivertinimą: 

 Pamokose naudojami įsivertinimą skatinantys metodai. 

 Siekiant kolegialaus ryšio, vedamos atviros pamokos. 

1.3. Skatinti bendruomenės narius dalyvauti rajono šalies ir tarptautiniuose projektuose: 

 Mokinių kūrybiniai darbai pristatomi šalies mokyklų konferencijose. 

 Tarptautinė projektinė veikla orientuota į dalykinę integraciją. 

1.4. Metodinė veikla grindžiama dalinimosi kultūra: 

 Metodinėse grupėse ir mokytojų susirinkimuose pasidalinama kursų, seminarų medžiaga 

2. Ugdyti bendruomenės narių socialines emocines kompetencijas. 

2.1. Organizuoti SEU programos mokymus gimnazijos bendruomenei: 

 Bendruomenės grupės (mokiniai, mokytojai, tėvai) dalyvauja akredituotuose 

mokymuose. 

 Mokytojai kelia kvalifikaciją SEU klausimais. 

2.2. Kurti mokymuisi ir darbui saugią aplinką: 

 Atlikti santykių kokybės analizę. 

 Įvertinti mokinių socialines emocines kompetencijas. 

 Atskleisti mokymo/ mokymosi sąlygas. 

______________________________ 

 

Direktorė          Jūratė Mozūraitienė 

 


