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PATVIRTINTA 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 

2014-04-10 sprendimu Nr. K-92  

  

 

ALYTAUS RAJONO MIROSLAVO VIDURINĖS MOKYKLOS  

DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla (toliau – mokykla) įkurta 1781 metais. Tai 

bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti formaliojo švietimo programas: pradinis ugdymas, 

pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas. Mokymo forma - dieninė, mokymo kalba - lietuvių kalba. 

Mokykla turi Miroslavo ikimokyklinio ugdymo ir Talokių pradinio ugdymo skyrius. 

Mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ugdymas.   

 

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Mokyklos darbuotojai 

  2013-01-01 2013-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 62 61 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 38 38 

 Iš jų :   

 mokytojų pagrindinėse pareigose 36 36 

 mokytojų antraeilėse  pareigose 2 2 

3. Atestuotų pedagogų skaičius  35 38 

 Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 12 13 

 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 16 17 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 7 8 

 Neatestuotų mokytojų skaičius 3 - 

 

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius 

 Priešmo-

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės 

Iš viso 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013-09-01 10 12 14 11 22 13 20 15 16 22 21 23 17 216 

 

Talokių pradinio ugdymo skyriuje besimokančių mokinių skaičius 

 Priešmo-

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės 

Iš viso 
1 2 3 4 

2013-09-01 - 3 4 4 4 15 

 

Specialiųjų poreikių mokinių  mokykloje 2013-01-01 buvo 28, 2013-12-31 buvo 26.  

Mokymosi programos 2013-2014 m. m. nekartoja nė vienas mokinys. 

Mokinių skaičius 2012-2013 m. m. pabaigoje 255. 



Mokinių laidos 2013 m.  

 4 kl. 8 kl. 10 kl. 12 kl. 

Buvo mokinių 2012-2013 m. m. pabaigoje 16 24 30 22 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą 16 24 30 22 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą - - - - 

 

10 klasėje mokėsi 30 mokinių. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 30 

mokinių. Iš jų: lietuvių kalbos (gimtosios) žinių patikrinime – 30 mokinių, matematikos žinių 

patikrinime – 30 mokinių.  

Brandos egzaminai: 

Vieną valstybinį egzaminą pasirinko ir išlaikė 1 mokinys, 4,55 % visų abiturientų. 

Du valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 4 mokiniai, 18,18 % visų abiturientų. 

Tris – penkis valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 15 mokinių, 68,18 % visų 

abiturientų. 

Pakartotinėje sesijoje egzaminų nelaikė nė vienas mokinys. 

Tolimesnė 2013 m. abiturientų veikla: 

Mokosi aukštojoje universitetinėje mokykloje 7. 

Mokosi aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje (kolegijoje) 7. 

Mokosi profesinėje mokykloje 3. 

Dirba 5. 

Nesimoko ir nedirba 0. 

 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

Neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje lanko 186 mokiniai (90,2 %).  

Vieną neformaliojo švietimo užsiėmimą lanko 82 mokiniai (39,8 %).  

Du ir daugiau neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 104 mokiniai (50,4 %). 

Neformaliojo švietimo įstaigas (Alytaus muzikos mokyklą, Alytaus jaunimo centrą, Alytaus 

rajono meno ir sporto mokyklą) lanko 48 mokiniai (23,3 %).  

Neformaliajam švietimui mokykloje skirta 28,5 val.  

Mokykloje vykdomas neformalusis švietimas:  

1. Meninės krypties būreliai – 6 val.  

2. Sporto, sveikatinimo būreliai – 8 val.  

3. Gabių mokinių ugdymui, spragų šalinimui skirti būreliai – 5 val.  

4. Ekologijos, etnografijos, kraštotyros būreliai – 2,5 val.  

5. Valios ir asmenybės ugdymo būreliai (jaunųjų šaulių, slaugos ir globos, jaunųjų miško 

bičiulių, ,,Asmenybė. Šeima. Atsakomybė“, ,,Antras žingsnis“) – 7 val. 

Mokinių pasiekimai: 

Austėja Bagdanavičiūtė (4 kl.)  pasakos „Neužmirštuolė“, patekusios į knygą ,,Lietuvos 

vaikų pasakos“ Lietuvos mokinių kūrybos konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, autorė; 

Lukas Januškauskas (4 kl.) 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados rajono etapo I vietos 

laimėtojas; 

Dovydas Žūkas (5 kl.) respublikinio anglų kalbos konkurso „Kalbų kengūra“ III vietos 

Alytaus rajone laimėtojas; 

Deimantė Radišauskaitė (6 kl.) respublikinio kompiuterinių atvirukų konkurso, skirto 

Pasaulinei Žemės dienai, III vietos laimėtoja. 

Linas Žilinskas (7 kl.), Valentas Žūkas (7 kl.), Robertas Žuklija (7 kl.), Vitas Ališauskas (7 

kl.), Gytis Kuncevičius (6 kl.), Matas Savilionis (5 kl) – mokyklos berniukų komanda - Alytaus 

rajono moksleivių lengvosios atletikos keturkovės varžybose III vietos laimėtoja; 

Agnė Dimšaitė (8 kl.), Austėja Žukauskaitė (8 kl.), Ligita Labanauskaitė (7 kl.), Agnė 

Pileckaitė (6 kl.), Karolina Žuklijūtė (5 kl.), Karolina Gudaitytė (5 kl.) – mokyklos mergaičių 

komanda – rajono moksleivių lengvosios atletikos keturkovės varžybose III vietos laimėtoja; 



Agnė Dimšaitė (8 kl.) projekto „Gamtos Kengūra 2013“ Auksinės Kengūros diplomo 

laimėtoja; 

Austėja Žukauskaitė (8 kl.) projekto „Gamtos Kengūra 2013“ Sidabrinės Kengūros diplomo 

laimėtoja; 

Agnė Dimšaitė (8 kl.), Neringa Gudaitytė  (8 kl.), Austėja Žukauskaitė (8 kl.), Milda 

Gražulytė (9 kl.), Indrė Eimanavičiūtė (10a kl.), Liveta Labanauskaitė (10b kl.), Paulina Žuklijūtė 

(10b kl.), Simona Žuklijūtė (10b kl.), Greta Janauskaitė (11 kl.), Rūta Praleikaitė (12 kl.), Vytautė 

Žukauskaitė (12 kl.) – mokyklos merginų komanda – Alytaus rajono gimnazijų/mokyklų merginų 

tinklinio varžybose II vietos laimėtoja; 

Domantė Žukauskaitė (9 kl.) tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2013“ I vietos 

Alytaus rajone laimėtoja, matematikos olimpiados rajoninio turo I vietos laimėtoja, biologijos 

olimpiados rajoninio turo III vietos laimėtoja; 

Gaudrė Beganskaitė (10a kl.) rusų kalbos olimpiados rajono etapo I vietos laimėtoja; 

Tautvydas Gražulis (10a kl.) tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2013“ I vietos 

Alytaus rajone laimėtojas, geografijos olimpiados 9-10 klasių grupėje, matematikos olimpiados, 

biologijos olimpiados, chemijos olimpiados rajono turų I vietos laimėtojas, fizikos olimpiados 

rajono turo III vietos laimėtojas; 

Gytis Freitakas (10b kl.) technologijų olimpiados rajono turo III vietos laimėtojas; 

Rytis Kančys (11 kl.) fizikos olimpiados, matematikos olimpiados rajono turų I vietos 

laimėtojas; 

Mokyklos komanda – Alytaus rajono gimnazijų/mokyklų vaikinų krepšinio varžybose III 

vietos laimėtoja; 

Mokyklos komanda (12 kl.) – Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių 

krepšinio varžybose II vietos laimėtoja; 

Martynas Dimša (12 kl.) vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Gamtos Kengūra 

2013“ Auksinės Kengūros diplomo laimėtojas, matematikos olimpiados rajono turo I vietos 

laimėtojas,  biologijos olimpiados rajono turo III vietos laimėtojas; 

Deividas Jutkevičius (12 kl.) dailės olimpiados rajono turo I vietos laimėtojas; 

Justina Peckutė (12 kl.) tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2013“ III vietos rajone 

laimėtoja; 

Vytautė Žukauskaitė (12 kl.) chemijos olimpiados rajono turo I vietos laimėtoja, biologijos 

olimpiados rajono turo II vietos laimėtoja, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2013“ II 

vietos rajone laimėtoja; 

Jurgis Žukauskas (12 kl.) tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2013“ I vietos rajone 

laimėtojas. 

Popamokinė mokyklos veikla 2013 m.: organizuojama kryptinga projektinė veikla, 

įgyvendinti edukaciniai, socialiniai, ekologinio švietimo, gamtosauginiai projektai: Aukštosios 

kultūros impulsai mokykloms (AKIM), „Drąsinkime ateitį“, patyčių ir smurto prevencijos programa 

,,Olweus“, „Susitikimai“, ,,Aktyvi šeima – raktas į kokybišką gyvenimą“, ,,Žaisdami mokomės“, 

„Mokinių kultūrinė edukacija“, „Tvirta šeima – stipri tauta“, ,,Muziejus – mokykla – moksleivis. 

Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, „Mūsų žemė – mūsų 

rūpestis“, ,,Eko karta“, ,,EkoMokykla.lt“, „Smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

rinkimo sistema“, ,,Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant 

žaliąsias mokymosi aplinkas“; švenčiamos valstybės šventės (Laisvės gynėjų diena, Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena, Nepriklausomybės atkūrimo diena), minimos reikšmingos datos, 

sukaktys, švenčiamos tradicinės šventės: Žemės diena, Mokyklos diena, Mokytojų diena, Šv. 

Kalėdos, Šimtadienis, Paskutinio skambučio šventė, Brandos atestatų įteikimo šventė.  

Organizuojant prevencinę veiklą daug dėmesio skirta sveikatos ugdymo programos 

įgyvendinimui. Kryptingai dirbta pagal patyčių ir smurto prevencijos programą ,,Olweus“ – siekta 

sukurti saugią aplinką mokiniams, kovota su netinkamu mokinių elgesiu, teikta individuali pagalba. 

Sėkmingai įgyvendintos dvi prevencinės programos: kvalifikacijos tobulinimo, skirta Alytaus 

rajono mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ,,SUPasi 



vasara“ bei mokinių vasaros užimtumo „Vasara: bendraujame, kuriame, keliaujame, atrandame, 

augame 4“. Sėkmingiausios veiklos, renginiai: veiksmo savaitė ,,Be patyčių“, pradinių klasių 

mokinių konkursas ,,Šviesoforas 2013“, Europos kalbų diena, akcijos „Darom mokykla 2013“, 

,,Kad nesijaustum vienišas“, ,,Kad švari ilsėtųsi žemė“,  pastatytas muzikinis spektaklis ,,Kalėdinė 

pasaka“, vykdytos pilietinės iniciatyvos ,,Atminties kelias“, Vilties medis“, ciklas „Susitikimai”,  

nepamokinio ugdymo dienos ,,Konstruktoriada“, ,,Kuriame šventę“, ,,Mokyklos diena – bendrumo 

šventė“, ,,Kartų bendravimas – galimybė atrasti, pažinti save“.  

 

IV. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

2013 m. pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką mokyklai 

priklausančios lėšos – 1310856 Lt. Vidutiniškai 1 mokiniui – 5439 Lt.  

Mokykla pagal metodiką paskirsto ir naudoja 94 proc. jai priklausančio Mokinio krepšelio 

lėšų, tai yra 1232204 Lt. Trūkstamas lėšas skiria steigėja. 

2013 metais pagal patikslintą sąmatą skirta 1270500 Lt Mokinio krepšelio lėšų, panaudota 

1270500 Lt. Vidutiniškai 1 mokiniui – 5271 Lt.  

Savivaldybės ugdymo reikmėms pagal patikslintą sąmatą skirtos lėšos 538300 Lt, panaudota 

516561 Lt. 

Mokinių pavėžėjimui skirta 24000 Lt, panaudota 19219 Lt.  

Nemokamam maitinimui pagal patikslintą sąmatą skirta 120000 Lt, panaudota 115567 Lt. 

Iš viso 2013 m. mokyklai (su Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriumi) iš biudžeto skirta 

2139500 Lt, panaudota 2088315 Lt. 

Mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti panaudojimas 

 
Mokymo 

priemonėms 

(Lt) 

Vadovėliams 

 

(Lt) 

Kvalifikacijai 

tobulinti 

(Lt) 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

(Lt) 

Profesiniam 

orientavimui 

(Lt) 

IKT diegti 

ir naudoti 

(Lt) 

Skirta lėšų 2100 200 300 116 - 484 

Panaudota lėšų 2100 200 300 116 - 484 

 

2013 m. mokykla, kaip ir kasmet, dalyvavo Viešųjų darbų programoje. Pagal šią programą iš 

viso gauta 5849 Lt: iš Darbo biržos – 3509 Lt, iš savivaldybės – 2340 Lt. 

Mokyklos rėmėjai teikia materialinę, finansinę paramą. Pritrauktos papildomos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: iš gyventojų pajamų mokesčio 2%  paramos 2013 m. gauta 1137 Lt. 

Mokyklos remontui 2013 m. panaudotos lėšos – 7994 Lt, atlikta lauko dirbtuvių sienų, 

mokyklos lauko laiptų, sporto salės langų remontas, rūbinės šildymo sistemos rekonstrukcija, klasių 

ir koridorių sienų smulkus remontas. 

Informacinių technologijų bazė: mokinių skaičius vienam kompiuteriui 5,3 (mokinių 

skaičius/mokymui naudojami kompiuteriai). 

Kompiuteriai: 15 – informacinių technologijų kabinete, 11 – kompiuterių klasėje, 18 – 

dalykų kabinetuose, 7 – bibliotekoje, 8 – administravimui, 1 – mokytojų kambaryje. 

2013 m. mokykla iš biudžeto asignavimų ilgalaikio turto nepirko. 

Nemokamas maitinimas: 2013-01-01 nemokamai valgė 177 mokiniai, 2013-12-31 

nemokamai valgė 150 mokinių. 

Pavėžėjimas: 170 mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km. Vienas mokyklinis autobusas, 

turintis 32 sėdimas vietas. Mokykliniu autobusu atvežami 59 mokiniai, parvežami 57 mokiniai (per 

du reisus). Vieno mokinio pavėžėjimas mokykliniu autobusu kainuoja 324 Lt (pavėžėjimui skirtos 

lėšos /pavežamų mokinių skaičius). Maršrutiniu autobusu atvežami 96 mokiniai, parvežami 106 

mokiniai. Vieno mokinio pavėžėjimas maršrutiniu autobusu kainuoja 181 Lt (pavėžėjimui skirtos 

lėšos /pavežamų mokinių skaičius). Tėvų, globėjų atvežamas 21 mokinys, parvežami 13 mokinių. 

 



V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

Mokyklos direktorius Romualdas Gelažauskas, II kvalifikacinė kategorija, Vilniaus 

valstybinis pedagoginis institutas (1985 m.); direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Zita Reipienė, II 

kvalifikacinė kategorija, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (1985 m.); Sonata 

Gražulienė, Vilniaus pedagoginis universitetas (2007 m.), neatestuota. 

Socialiniai partneriai 2013 m.: Miroslavo seniūnija, BĮ Alytaus rajono Simno kultūros 

centro Miroslavo filialas, Miroslavo Švč. Trejybės parapija, Miroslavo ambulatorija, Miroslavo 

seniūnijos bendruomenės visuomeninė organizacija „Svirtis“, Vankiškių kaimo bendruomenė, 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Metelių regioninis parkas, Alytaus Šaltinių pagrindinė 

mokykla, Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Alytaus rajono švietimo ir 

pedagoginės psichologinės pagalbos centras, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras, Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, Alytaus kraštotyros muziejus, Ugdymo plėtotės 

centras, UAB „EMP recycling“. 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2013 m.: Alytaus rajono 

savivaldybės lėšomis remiamų mokinių vasaros užimtumo programų konkursui teikta programa 

„Vasara: bendraujame, kuriame, keliaujame, atrandame, augame 4“, finansavimas – 800 Lt; 

Miroslavo seniūnijos gyventojams skirta sporto programa ,,Sportavimas – galimybė visiems“, 

finansavimas – 1200 Lt. Dvi kvalifikacijos tobulinimo programos teiktos konkursui, finansuojamam 

iš Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro specialiųjų programų lėšų: 

,,Specialiųjų poreikių mokinių socialinės, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijų ugdymo 

galimybės ir patirtis. Tęstinis projektas ,,Supasi vasara“, finansavimas – 400 Lt; ,,Gamtamokslinių 

kompetencijų plėtojimas žaliosiose mokymosi aplinkose“, finansavimas – 200 Lt. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Toliau išliks dėmesys mokinių sveikatai, gerai savijautai, saugumui – tai stiprins mokinių 

motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis. 

Aktyvinant pedagogų gerosios darbo patirties sklaidą, bus sudarytos tinkamos, palankios 

sąlygos siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų su mažesnėmis investicijomis. 

Numačius vykdomų projektų tęstinumą, didės galimybė ugdyti integralią asmenybę, mokinį 

gyvenimui. 

Siekiant atviros mokyklos nuostatų įgyvendinimo, gerės mokyklos bendruomenės tarpusavio 

ryšiai, stiprės bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Bus optimaliau išnaudojamos mokyklos patalpos, efektyviau naudojamasi mokymosi 

priemonėmis. 

 

 

 

Mokyklos direktorius Romualdas Gelažauskas 

 


