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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS. 

 

Vilniaus rajone Rudaminos „Ryto“ gimnazija yra viena didesnių lietuviškų gimnazijų, 

kurią lanko aplinkiniuose kaimuose (Skaidiškėse, Rakonyse, Kalviškėse, Kineliuose, Šveicaruose, 

Čekėnuose, Akmeniškėse), Vilniaus mieste gyvenantys mokiniai. 

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija įkurta 1989 metais, tuo metu ji vadinosi 

Vilniaus r. Rudaminos 2-ąja vidurine mokykla. Mokykloje mokėsi 247 mokiniai, pamokos vyko 2 

pamainomis. Jai buvo skirtas senas medinis pastatas, nebuvo bibliotekos, aktų salės, sporto salės, 

valgyklos. 2007 m. gegužės  mėn.  mokykla buvo akredituota, o 2007 m. liepos 5 d. Vilniaus r. 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-171 patvirtintas gimnazijos pavadinimas – Vilniaus r. 

Rudaminos „Ryto“ gimnazija. 2009 m. gimnazijos pastatas buvo renovuotas, 2012 m. pastatytas 

gimnazijos priestatas. 

Mokyklai vadovavo: 

1989–1993 m. Vytautas Cijūnėlis; 

 1994–2006 m. Aleksandras Žekonis.  

Nuo 2006 m. gruodžio mėn. mokyklos direktoriumi paskirtas Ramūnas Maniuška, 

direktoriaus pavaduotojomis ugdymui – Vida Dairutienė, Živilė Stasiūnaitė ir Vilma Gudinienė. 

Nuo mokyklos įkūrimo išleidžiama jau XXVII laida, o gimnazija skaičiuoja IX abiturientų laidą. 

2014–2015 m. m. gimnazijoje mokėsi 502 mokiniai. Gimnazijoje yra 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės, veikiančios nuo 2000 m. (jose ugdomi vaikai nuo šešerių metų), 8 pradinės, 12 

pagrindinio ir 3 vidurinio ugdymo klasės. Gimnazijoje dirba 3 direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

53 mokytojai (nepilnu krūviu dirba 5 mokytojai), 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, socialinė 

pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė, psichologė, specialioji pedagogė. 

Gimnazijoje vykdomas formalusis ir neformalusis švietimas, mokoma užsienio (anglų 

nuo 2 klasės pradedamas ankstyvasis kalbos mokymas), (rusų) kalbų. Dėstomi pasirenkamieji 

dalykai: braižyba, trečioji užsienio kalba (vokiečių), informacinės technologijos, ekonomika ir 

verslumas. 

2015 m. gimnazijoje buvo įvykdyti 7 brandos egzaminai, vyko rajoniniai ir 

respublikiniai renginiai. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, dalykų 

olimpiadose: respublikinėse technologijų olimpiadose, meninio skaitymo konkursuose, Lietuvos 

šaulių sąjungos veikloje, konkurse „Dainų dainelė“, respublikinėse „Dainų šventėse“, berniukų 

chorų festivalyje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, respublikiniame konkurse-

festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“, vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkurse „Dainuok 

ir keliauk“. Gimnazijos mišrus choras „Balsų mozaika“ 2014 m. inicijavo Vilniaus r. Rudaminos 

„Ryto“ ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijų bendradarbiavimo sutarties, kuria 

http://www.lrt.lt/sites/dainudainele/
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įsipareigoja rengti bendrus meninius projektus, pasirašymą. Kasmetiniame Vilniaus r. Meno 

festivalyje gimnazijos kolektyvai laimi prizines vietas.  

Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai. Gimnazijos žolės riedulio komanda 

bendradarbiauja su Vokietijos Erfurto miesto žolės riedulio komanda.  

Gimnazijoje yra sporto salė, gimnastikos salė, technologijų dirbtuvės, muziejus,                           

2 informacinių technologijų klasės, kompiuterizuoti administracijos, raštinės, mokomųjų dalykų 

kabinetai ir biblioteka, veikia internetas. 

Kiekvieną vasarą veikia mokinių stovykla, kurios metu vykdomos sveikatos stiprinimo 

ir sveikos gyvensenos, prevencinio darbo prieš rūkymą, narkomaniją, nusikalstamumą programos. 

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko egzaminus ir 

daugiau nei 80 procentų įstoja į aukštąsias mokyklas bei sėkmingai tęsia mokslus. 2013–2014 m. m. 

net 3 abiturientai rusų k. VBE buvo įvertinti 100 procentų. Tarp buvusių abiturientų yra pedagogų, 

informacinių technologijų specialistų, verslininkų, karininkų, jūreivių, medikų.  

Gimnazija bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis: Lietuvių švietimo 

draugija „Rytas“, Vilniaus r. Rudaminos policijos nuovada, Vilniaus r. Rudaminos ir Nemėžio  

seniūnijomis, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos 

lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“, Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija, Vilniaus r. 

Rudaminos meno mokykla, Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Vilniaus r. 

Rukainių gimnazija, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrine biblioteka, Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželiu, Vilniaus paukštynu, 

Vokietijos Erfurto miesto žolės riedulio klubu. 

Gimnazijoje lankėsi žymūs žmonės: LR Prezidentas Valdas Adamkus, ministras 

pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, Švietimo ir mokslo 

ministras Gintaras Steponavičius, Seimo nariai Česlovas Juršėnas ir Vytenis Povilas Andriukaitis, 

dailininkė Sigutė Ach, aktorius Raimundas Lukšas, politikas, mecenatas Ramūnas Karbauskis, 

vaikų rašytoja Kristina Gudonytė. 
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2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS. 

 

 

 
3. MOKYKLOS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 

 

Metai Mokyklos 

direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojo/-ų 

ugdymui 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2015 1 33 8,5  

2014 3 28 7,75  
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4. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 

 

Metai Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti panaudota 

lėšų (Eur)  

Pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%) 

Pastabos 

2015 1630 330 20,2 Lėšų likutis 

buvo 

perskirstytas 

ir panaudotas 

mokinių 

ugdymo(-si) 

aplinkai 

gerinti 

2014 1622 405 25 Lėšų likutis 

buvo 

perskirstytas 

ir panaudotas 

mokinių 

ugdymo(-si) 

aplinkai 

gerinti 

 

5. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI). 

 

2014 m. rugsėjo 1 d. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

1-4 klasės 5-8, I-IIG 

klasės 

III-IVG klasės Iš viso 

Mokinių 

skaičius 

33 138 262 69 502 

Klasių 

komplektai  

2 8 12 3 25 

 

2015 m. rugsėjo 1 d. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

1-4 klasės 5-8, I-IIG 

klasės 

III-IVG klasės Iš viso 

Mokinių 

skaičius 

38 139 258 60 495 

Klasių 

komplektai  

2 8 12 3 25 

 

5.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

2015 m. mokėsi 19 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 3,8 procento. 

2014 m. mokėsi 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 2,3 procento. 
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5.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS. 

 

Metai Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%)    

Pastabos 

2015 39 100  

2014 33 100  

 

5.3. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS. 

 

Metai Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi: 

Iš jų 

vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba Nesimoko 

ir nedirba 

2015 39 39 33 6 0 0 

2014 33 33 28 5 0 0 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲJŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SKAIČIUS. 

 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%)    

Pastabos 

2015 41 41 100  

2014 35 35 100  

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

Metai Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

2015 64 13  

2014 59 12  

 

7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. 

 

Metai Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

procentas (%)    

Mokinių, 

pavežamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, 

skaičius ir (%) 

Mokinių, pavežamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu. 

Pastabos 

2014 75 15 0 0 30 45 0  

2015 75 15,2 0 0 30 45 0  
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8. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA.  

 

Mokykla yra finansuojama valstybės, Vilniaus rajono savivaldybės ir rėmėjų lėšomis. 2014 

metais mokinio krepšelio lėšos buvo 677217 eurų, savivaldybės lėšos – 255739 eurai, rėmėjų – 

3833 eurai. 2015 metais mokinio krepšelio lėšos buvo 671800 eurų, savivaldybės lėšos – 244200 

eurų, rėmėjų – 4799 eurai. 2015 metais savivaldybė skyrė 4410 eurų seno pastato turėklų 

pakeitimui. Šiais metais skirta 19000 eurų sporto salės sienų remontui. 2015 metais buvo sutaupyta 

daugiau kaip 43000 eurų mokinio krepšelio lėšų. Šios lėšos buvo panaudotos įvairioms priemonėms 

įsigyti, siekiant pagerinti mokinių ugdymo(-si) procesą. 

Gimnazijoje sudarytos saugios ir sveikos ugdymo(-si) sąlygos, nekeliančios pavojaus 

mokinių sveikatai, numatytos visos reikiamos patalpos mokinių ugdymo ir maitinimo procesui 

organizuoti.  Mokykloje numatytos patalpos, naudojamos poilsiui, mokymo klasėse naudojami tik 

mokykliniai baldai, mokomųjų dalykų kabinetai aprūpinti naujausiomis mokymosi priemonėmis, 

informacinėmis technologijomis. 

Mokyklos teritorija ir pastatai pritaikyti ir mokiniams, turintiems judesio ir padėties 

sutrikimų. 

 

9. PASIEKIMAI.  

 

Brandos egzaminai: 

2014 m. Erik Pankevič Anglų kalba  90 (aukštesnysis) 

 Julija Šamašina Anglų kalba  87 (aukštesnysis) 

 Evelina Blaževič Rusų kalba  100 (aukštesnysis) 

 Erik Pankevič Rusų kalba  100 (aukštesnysis) 

 Julija Šamšina Rusų kalba  100 (aukštesnysis) 

 Evelina Jakubovska Rusų kalba  98 (aukštesnysis) 

 Gabrielė Černiavskaja Rusų kalba  97 (aukštesnysis) 

 Violeta Moroz Rusų kalba  97 (aukštesnysis) 

 Ieva Tučkovska  Rusų kalba  96 (aukštesnysis) 

 Karina Blaževičiūtė Rusų kalba  93 (aukštesnysis) 

 Robert Cviklinskij Rusų kalba  92 (aukštesnysis) 

 Rolandas Žukauskas Rusų kalba  89 (aukštesnysis) 

 Robert Lonski Rusų kalba  87 (aukštesnysis) 

 Artūras Filimonas Rusų kalba  86 (aukštesnysis) 

 Ieva Lukoševičiūtė Lietuvių kalba ir literatūra  93 (aukštesnysis) 

 Gabrielė Černiavskaja Lietuvių kalba ir literatūra  91 (aukštesnysis) 

 Ingrida Čibiraitė Lietuvių kalba ir literatūra  87 (aukštesnysis) 

 Viktorija Selskaitė Matematika   91 (aukštesnysis) 

 Gabrielė Černiavskaja  Matematika  86 (aukštesnysis) 

 Viktorija Selskaitė Informacinės technologijos 98 (aukštesnysis) 

 Karolis Bukantas Informacinės technologijos 93 (aukštesnysis) 

 Gytis Grimuta Informacinės technologijos  90 (aukštesnysis) 

 Viktorija Selskaitė Biologija  96 (aukštesnysis) 

2015 m. Greta Alechno Lietuvių kalba ir literatūra 93 (aukštesnysis) 

 Agata Liachovič Lietuvių kalba ir literatūra 91 (aukštesnysis) 

 Edgaras Rybačevskis Anglų (užsienio) kalba 100 (aukštesnysis) 

 Gabija Brunevičiūtė Anglų (užsienio) kalba 86 (aukštesnysis) 

 Jelena Avižen Rusų (užsienio) kalba 97 (aukštesnysis) 

 Jolita Buividavičiūtė Rusų (užsienio) kalba 97 (aukštesnysis) 

 Greta Alechno Rusų (užsienio) kalba 93 (aukštesnysis) 

 Karolina Taukinytė Rusų (užsienio) kalba 93 (aukštesnysis) 
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 Agnieška Žilinska Rusų (užsienio) kalba 92 (aukštesnysis) 

 Evelina Suboč Rusų (užsienio) kalba 91 (aukštesnysis) 

 Agata Lechovič Rusų (užsienio) kalba 90 (aukštesnysis) 

 Julita Putanaitė Rusų (užsienio) kalba 90 (aukštesnysis) 

 Joana Jelena Rybakova Rusų (užsienio) kalba 90 (aukštesnysis) 

 Edgar Sokol Rusų (užsienio) kalba 88 (aukštesnysis) 

 Laura Milošaitė Rusų (užsienio) kalba 86 (aukštesnysis) 

 Rimvydas Noreika Matematika 87 (aukštesnysis) 

 Agnieška Žilinska Matematika 86 (aukštesnysis) 

 

2014 metų žymiausi laimėjimai:  

63-iosios matematikos olimpiados II etape Deimantas Tumas (IG) užėmė I vietą, Viktorija Selskaitė 

(IVG) – II vietą, Kotryna Kartanovič (IIG) – III vietą. 

52-osios mokinių chemijos olimpiados II etape Rimvydas Noreika (IIIG) užėmė III vietą. 

47-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etape Viktorija Selskaitė (IVG) užėmė I vietą, 

Rimvydas Noreika (IIIG) – III vietą. 

Rudaminos-Nemėžio metodinio centro 9–12 klasių mokinių užsienio (rusų) kalbos meninio 

skaitymo konkurse Agnesa Griguolaitė (IIGa) užėmė II vietą. 

5-osios lietuvių (gimtosios) kalbos ir literatūros olimpiados rajoniniame ture Gabrielė Černiavskaja 

(IVG) užėmė III vietą. 

2004 metų gimimo ir jaunesnių gimnazijos komanda LMOF kaimo vietovių mokyklų mokinių 

zoninėse kvadrato varžybose laimėjo II vietą. 

2002 metų ir jaunesnių berniukų komanda rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2014–2015 m. m. 

mokinių olimpinio festivalio kvadrato finalinėse varžybose užėmė I vietą. 

2002 metų gimimo ir jaunesnių gimnazijos berniukų komanda LMOF bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių zoninėse kvadrato varžybose laimėjo III vietą. 

Vilniaus r. lengvosios atletikos varžybose E. Bidžanova šuolio į aukštį rungtyje 2014 metais tapo 

čempione.  

1998 metų gimimo ir jaunesnių berniukų komanda rajono vidurinių mokyklų 2013–2014 m. m. 

mokinių olimpinio festivalio stalo teniso zoninėse varžybose užėmė III vietą. 

1997 metų gimimo ir jaunesnių berniukų komanda rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2013–

2014 m. m. mokinių olimpinio festivalio krepšinio 3x3 finalinėse varžybose užėmė I vietą. 

1998 metų gimimo ir jaunesnių berniukų komanda rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2013–

2014 m. m. mokinių olimpinio festivalio krepšinio varžybose užėmė III vietą. 

Gimnazijos berniukų komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų krepšinio 3x3 

tarpzoninėse varžybose užėmė II vietą. 

 

2015 metų žymiausi laimėjimai: 

5–7 kl. mokinių komanda Vilniaus r. mokyklų ir gimnazijų olimpinio festivalio kvadrato varžybose 

užėmė I vietą, zonos varžybose – I vietą, respublikinėse varžybose – III vietą. 

Vilniaus r. mokyklų mokinių estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose 4 kl. mokiniai užėmė II 

vietą. 

Vilniaus r. mokyklų ir gimnazijų mokinių krepšinio 5x5 finalinėse varžybose 9–10 kl. mokiniai 

užėmė II vietą. 

Vilniaus r. lengvosios  atletikos  trikovės varžybose 3–4 kl. berniukai užėmė II vietą, mergaitės – III 

vietą. 

IIG klasės mokinys Marijus Jasinskis anglų kalbos rajoniniame konkurse laimėjo I vietą. 

48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etape Rimvydas Noreika (IVG) užėmė III vietą. 
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Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Inesa Grimutaitė (IG) užėmė III vietą. 

Vilniaus r. rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje Agnesa Griguolaitė (IIIG) užėmė III vietą. 

1–4 klasių berniukų ir mergaičių mišri komanda rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų  2014–2015 

m. m. mokinių olimpinio festivalio šachmatų finalinėse varžybose užėmė III vietą. 

Vilniaus r. matematikos olimpiadoje „Mažoji matematikos olimpiada 2015 m.“ Dainius 

Drobavičius (7 kl.) užėmė III vietą. 

64-osios matematikos olimpiados II etape Deimantas Tumas (IIG) užėmė II vietą. 

2005 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių ir berniukų komanda, rajono vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų 2015–2016 m. m. mokinių olimpinio festivalio kvadrato finalinėse varžybose užėmė I 

vietą. 

2005 metų gimimo ir jaunesnių gimnazijos mokinių komanda Lietuvos kaimo vietovių mokyklų 

žaidynių zoninėse kvadrato varžybose laimėjo I vietą. 

 

 

 

 

Direktorius                         Ramūnas Maniuška 

 

____________________________ 

 

 

 

SUDERINTA  

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos tarybos nutarimu 

2016 m. balandžio 15 d. 

protokolo Nr. 6 

      

 

 

 

 


