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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

Yra žinoma, kad nuo 1907 m. Marijampolio kaime ir jo apylinkėse vaikus mokė daraktoriai.  

Apie 1921 m. ėmė veikti ,,Ryto“ draugijos mokykla, tačiau po dešimtmečio ji buvo uždaryta. 

Tikriausiai ir vėliau vyko mokymas lietuvių kalba, tačiau patvirtintų duomenų nėra. 1951 m. 

pradėjo veikti Marijampolio pradinė mokykla. Mokinių vis daugėjo, taigi jau po poros metų pradinė 

peraugo į septynmetę. 1957 m. jai buvo suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Kaip tik tuo metu  

(apie 1957-1958 m.) į mokyklą atvyko daug mokinių iš lietuvių šeimų, gyvenusių Baltarusijos 

teritorijoje - nuo Gervėčių, Pelesos ir kitų kraštų. Marijampolio mokykla – pirmoji lietuviška 

vidurinė mokykla Pietryčių Lietuvoje, įkurta 1957 m. rugsėjo 1 dieną. Mokykla Juodžių kaime 

veikė iki 1972 metų. Naujoji Marijampolio vidurinė mokykla, atidaryta 1972 m. sausio 28 dieną, 

persikėlė į Liepų gatvę Marijampolio kaimo centre. 2017 metų birželio mėn. gimnazija švęs 60 

metų jubiliejų, 2009 m. mokykla išleido jubiliejinę - 50 abiturientų laidą, 2016 m. – 57 laidą (iš viso 

555 mergaitės ir 369 berniukai jau yra įgiję vidurinį išsilavinimą šioje gimnazijoje). 

Marijampolio  Meilės Lukšienės gimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti formaliojo švietimo 

(pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo) programas. Gimnazijoje dirbo 30 mokytojų (iš jų 37 

proc. vyrų), 4 pagalbos mokiniui specialistai, 1 bibliotekininkas ir 13 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų. Mokytojų kvalifikacija: 1 mokytojas ekspertas, 11 – mokytojų metodininkų, 9 – 

vyresnieji mokytojai, 9 – mokytojai.  

Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, gimnazijoje vyrauja geri 

mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykiai. Kasmet puoselėjamos ir  kuriamos tradicijos, 

kuriomis rūpinasi visa gimnazijos bendruomenė. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) noriai 

bendradarbiauja su mokytojais, gimnazijos vadovais, pagalbos mokiniui specialistais. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) laiku ir aiškiai teikiama informacija įvairiais gimnazijos bendruomenės 

veiklos klausimais, organizuojamos atvirų durų dienos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bet kada gali 

apsilankyti gimnazijoje ir pabendrauti su klasių vadovais, mokytojais, administracija. Psichologinę, 

socialinę, specialiąją pagalbą mokiniams teikia psichologas, logopedas-specialusis pedagogas, 

socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Pagalbos mokiniui specialistai 

nuolat konsultuoja mokytojus, klasių vadovus bei mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). Atviri 

gimnazijos ryšiai su vietos bendruomene – kasmet kartu organizuojami 2-3 sportiniai renginiai. 

Gimnazija bendradarbiauja su seniūnija, kaimo biblioteka, ambulatorija, vaikų lopšeliu darželiu, 

rajono bei šalies mokyklomis.  
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2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

 
Gimnazijos valdymo principai: savarankiškumas, lyderystė, atskaitomybė 

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui 2016 m. 

panaudota 915,20 eurų mokinio krepšelio lėšų. Kiekvienais metais gimnazijoje rengiama 

kvalifikacijos kėlimo programa. Ji skirta vadovų, mokytojų, specialistų bendrųjų ir profesinių 

kompetencijų plėtojimui, atestacijai, bendravimui, patirties sklaidai, informacinės pagalbos 

teikimui. Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai renkasi kvalifikacijos tobulinimo 

būdą, programas, laiką; derina savo kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą su gimnazijos 

tikslais, poreikiais, vadovų rekomendacijomis. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal 

neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu. Jis siejamas su 

ugdymo rezultatais, vertinamas kvalifikacijos tobulinimo metu įgytų kompetencijų pritaikymas 

praktikoje ir poveikis mokinių ugdymo kokybei. Iš viso gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai 2016 m. kėlė kvalifikaciją seminaruose ir kursuose 102 dienas. 

Gimnazijos vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2016 m.  

Direktorius Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Vidutiniškai tenkančių kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius 1 vadovui 

11 17 9,33 

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

2016 m. gimnaziją lankė 224 mokiniai (116 mergaičių, 108 berniukų), iš jų: 70  mokinių 

mokėsi pagal pradinio ugdymo programą (4 klasių komplektai), 121mokiniai - pagal  pagrindinio 

ugdymo programą (6 klasių komplektai), 33 mokiniai - pagal vidurinio ugdymo programą (2 kasių 

komplektai). 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

2016 m. mokėsi 21 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys, t. y. 9,4 procentų. 

 

 

 

Direktorius

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui

1-4 klasių 
mokytojai

Dalykų mokytojai 
(pagal kuruojamas 

sritis)

Pagalbos mokiniui 
specialistai

Neformaliojo 
vaikų švietimo 

mokytojai

Klasių vadovai

Periodinės 
savivaldos grupės

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui

5-IVG klasių 
mokytojai

Dalykų mokytojai 
(pagal kuruojamas 

sritis)

Bibliotekininkė

Profesinio 
informavimo  
specialistai

Periodinės 
savivaldos gupės

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ūkiui

Informatikos 
inžinierius

Aptarnaujantis 
personalas

Savivalda

Gimnazijos taryba

Mokinių taryba

Mokytojų taryba

Mokytojų 
atestacijos 

komisija

Mokytojų 
metodinis centras

Raštinės vedėja
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5. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI (pasiekimai, mokymo(si) pažanga, laimėjimai, 

mokinių pamokų lankomumo ataskaita ir nelankymo prevencija ir kt.) 

Gimnazijos pasiekimai, laimėjimai 2016 m. 
Rajone Šalyje 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

viešosios tvarkos valdybos prevencijos skyriaus 

konkursas ,,Mes - policijos bičiuliai“, I vieta. 

9 -10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas, II 

vieta. 

Lietuvos mokinių 22-osios dailės olimpiados 

rajoninis etapas, II vieta. 

Istorinio vaizdo klipo konkursas ,,Aš myliu Lietuvą“, 

III vieta. 

Lietuvių kalbos konkursas ,,Raštingiausias 

aštuntokas“, II  vieta. 

Jaunųjų geografų konkursas, I vieta. 

Pradinių klasių mokinių konkursas ,,Raštingiausias 

ketvirtokas“, II vieta. 

Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Ladygolas“  Vilniaus 

apskrities finalas, II vieta. 

Informatikos konkursas „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“, II vieta. 

Konkursas ,,Jaunimas Europos 

miškuose“, I vieta. 

Konkursas ,,Miško draugas“, I vieta. 

Mokinių gebėjimų konkursas ,,Lietuvos 

gamtininkas“, III vieta. 

VU Istorijos fakulteto konkursas ,,Mano 

mėgstamiausias istorinis herojus“, II 

vieta. 

Jaunųjų miško bičiulių konkursas 

,,Stilizuotas paukščio lizdas 2016“, I 

vieta. 

,,Sveikatiados“ konkursas ,,Sveikuoliai 

šaunuoliai 2016“, I vieta. 

 

Gimnazijos mokymosi pažanga 

 2014-2015 m.m.  

mokymosi kokybė (%) 

2015-2016 m.m. 

mokymosi kokybė (%) 

Pradinio ugdymo programa 48,46 53,11 

Pagrindinio ugdymo programa 21,48 29,01 

Vidurinio ugdymo programa 39,48 35,92 

 

 Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai 2016 m. 

 2015 m. 2016 m. 

VBE išlaikymas (%) 95,83 98,30 

Abiturientų skaičius 19 19 

Aukštesniuoju lygiu išlaikytų VBE 

(%) 

4,35 25,9 

 

Aukštesniojo lygio VBE (86-100 balų) rezultatai 2016 m.: 

VBE Balai Abiturientų  skaičius 

Lietuvių kalba 97 93        2 

Užsienio kalba (rusų)  100 100 97 95 95 92 91 90 86 9 

Užsienio  kalba (anglų) 88 88        2 

Istorija 86         1 

Informacinės technologijos 89         1 

 

Mokinių pamokų lankomumas, nelankymo prevencija. 

2014-2015 m.m. praleistos 12035 pamokos (iš jų 9141 dėl ligos),  2015-2016 m. praleistos 

15687 pamokos (iš jų 10920 dėl ligos).  

Mokinių lankomumo problemos analizuojamos individualiai su socialiniu pedagogu, dalykų 

mokytojais, klasių vadovais, Marijampolio seniūnijos socialine darbuotoja, Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, aptariant pažangumo ir lankomumo rezultatus. Mokinių tėvai gauna informaciją per 

elektroninį dienyną, mokinių tėvų susirinkimus. Klasių vadovai atsakingi už bendrą klasės mokinių 

pamokų lankomumo apskaitą, tėvų ir socialinio pedagogo informavimą apie mokinių lankomumą.  

Imasi atitinkamų priemonių spręsti mokinių gimnazijos lankomumo problemas. Mokiniui neatvykus 

į pamokas (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), per 2-3 darbo dienas išsiaiškina 
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neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja gimnazijos administraciją. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui dalyvauja gimnazijos dokumentų, susijusių su lankomumu rengime 

(pakeitimuose), kartu su direktoriumi vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą. Prireikus teikia 

metodinę pagalbą klasių vadovams, mokytojams, koordinuoja gimnazijos VGK darbo grupės veiklą 

lankomumo klausimais. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius Nemokamai maitinamų mokinių procentas (%)    

39 17 

 

7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS: 

 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 km 

nuo gimnazijos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių toliau 

kaip 3 km nuo 

gimnazijos, 

procentas (%)    

Mokinių, pavežamų kitu 

transportu, skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

115 51 63 52  Kartu pavežami Marijampolio 

lopšelio darželio 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytiniai ir 

Rudaminos F. Ruščico 

gimnazijos Marijampolio 

pradinio ugdymo skyriaus 

mokiniai 

 

8. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA.  

Gimnazija yra išlaikoma Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų 

valdytojo patvirtintą sąmatą, taip pat valstybės lėšomis. Biudžeto lėšos tvarkomos pagal 

savivaldybės ir valstybės patvirtintą asignavimų reglamentą. Atsižvelgiant į gimnazijos 

bendruomenės poreikius, kasmet numatomi biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų naudojimo poreikiai ir 

prioritetai, parengiamos išlaidų sąmatos. Mokinio krepšelio lėšų  ir savivaldybės skirtų lėšų 

pakanka. Gimnazija įsiskolinimų neturi.  

Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta 

žeme, pastatu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis. Sveikatos priežiūra 

gimnazijoje Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojama  Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto, valstybės ir Savivaldybės biudžetų ir kitomis lėšomis. 

Gimnazija ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo programų 

aprašais, atsižvelgdama į gimnazijos tikslus ir vertybes. Ugdymo(si) aplinka orientuota į bendrųjų 

ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių 

mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją. Gimnazijos įgyjamos ir kuriamos mokymo ir 

mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų 

kompetencijų, gebėjimų, nuostatų. Išnaudojama gamtos mokslų laboratorija praktiniam žinių 

taikymui: biologijos, fizikos ir chemijos dalykų mokytojai per metus praveda ne mažiau nei 20 proc. 

žinių taikymo pamokų. Kitų dalykų mokytojai – 2-3 dalyko pamokas organizuoja 

eksperimentavimo, tyrimo bei atradimo metodais.  Dauguma mokytojų dėstomam dalykui suteikia 

praktinių aspektų, sieja su gyvenimo aktualijomis, organizuoja praktinius užsiėmimus. Gimnazijoje 

sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui: mokytis pagarba vienas kitam   tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, laiku pastebimos ir nedelsiant sustabdomos patyčių ir smurto apraiškos, 

užtikrinamas higienos reikalavimų neviršijantis mokymosi krūvis; ugdytis bendrąsias 

kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei 

virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuojant už gimnazijos 
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ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.). Gimnazija planuoja ir organizuoja kryptingus 

sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius. 

 

9. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

2016 m. tęsiamas gimnazijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo, partnerystės tinklo 

kūrimas, vyko bendri renginiai. Pasirašant sutartis su socialiniais partneriais, vadovaujamasi 

bendradarbiavimo naudingumo, tikslų suderinamumo, nuoseklumo principais. Kartu su socialiniais 

partneriais organizuojami renginiai, koncertai, pilietinės akcijos, aukštųjų mokyklų studentai 

gimnazijoje atlieka pedagoginę praktiką, vyksta mokytojų gerosios patirties sklaida. Gimnazija 

bendradarbiauja su Marijampolio seniūnija, kaimo biblioteka, ambulatorija, vaikų lopšeliu darželiu, 

Parudaminio girininkija. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys VšĮ „Marijampolio sportas“, 

Prūdiškių socialinės globos namais, Prienų švietimo centru, asociacija „Viešieji interneto prieigos 

taškai“, Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindine mokykla, VšĮ „Trakų švietimo centras“, Lenkijos 

Respublikos Paslenkų licėjumi. Bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas įvairiomis kryptimis: 

menine, kultūrine, socialine, gamtosaugos, sporto, profesinio švietimo. Įvairūs, tikslingi gimnazijos 

ryšiai naudingi visai bendruomenei, praturtino, aktyvino ir praplėtė mokinių formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą. Pradėtas įgyvendinti bendras ilgalaikis Marijampolio Meilės Lukšienės 

gimnazijos ir Pagirių gimnazijos projektas „Mokykla – mokyklai“. 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT GIMNAZIJOS VEIKLĄ. 

Gimnazijoje vyrauja komandinis darbas, nuolat vyksta kaita ir pokyčiai. Suderinus su 

Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba parengtas strateginis planas 2017-2019 metams, 2017 metų 

veiklos planas, nauja vidaus tvarkos taisyklių redakcija. Iš sutaupytų lėšų įsigytos mokymo 

priemonės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui, gimnastikos čiužiniai kūno kultūros 

pamokoms, projektorius aktų salei, baldai, atnaujinti stendai antro aukšto koridoriuje. Iš steigėjo 

papildomai skirtų lėšų, gimnazijos teritorijoje išardytas nesaugus buvusios šaudyklos statinys, 

įsigytas vejos šienavimo įrenginys. Inicijuojamas mokytojų ir mokinių dalyvavimas įvairiuose 

projektuose, programose: įgyvendinami nacionaliniai vaikų socializacijos projektai „Zipio draugai“, 

„Obuolio draugai“, „Lions Quest“, parengtas ir gautas rajono savivaldybės finansavimas 

socializacijos projektui „Pašėlusi vasara“, įgyvendinti 5 gimnazijos metiniai projektai. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus rajono Mokyklų metodine taryba, organizuojami gerosios patirties 

sklaidos seminarai rajono mokytojams. Kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį kaimo 

bendruomenės nariams organizuojami sporto užsiėmimai, suburta Marijampolio bendruomenės 

krepšinio komanda. Gimnazijoje įrengtas sveikatos kabinetas, psichologo kabinetas, atlikti 

gimnazijos sporto aikštyno projektavimo darbai.  

 

11. GIMNAZIJOS PROBLEMOS. 

   Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, būtina įrengti viešojo transporto stotelę (mokiniai 

autobuso laukia šalia važiuojamosios kelio dalies) bei aptverti gimnazijos teritoriją.   

Kad mokiniai būtų saugesni kelyje, būtų taupomas jų laikas ir sudaromos sąlygos aktyviau 

dalyvauti papildomojo ugdymo veikloje, gimnazijai reikėtų dviejų mokyklinių autobusiukų, nes 

mokiniai į gimnaziją ir iš jos pavežami trimis skirtingomis kryptimis (Parudaminio, Beržiškių ir 

Rakonių).  

 

 

Direktorė                Jūratė Adrija Šidlauskienė 

 

SUDERINTA 
Gimnazijos tarybos 

2017 m. balandžio 12 d. 

posėdyje, protokolo Nr. V8(1)-01 

 


