
                                                         

 

PATVIRTINTA 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 

2014-04-10 sprendimu Nr. K-93 

 

 

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

                  Alytaus r. Simno gimnazija, įkurta 1944 metais. Tai bendrojo lavinimo mokykla, 

mokymo forma - dieninė, mokymo kalba - lietuvių kalba, vykdanti formaliojo švietimo programas: 

pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo. 

 Alytaus r. Simno gimnazijos skyriai: 

 Santaikos pagrindinio ugdymo skyrius, vykdantis formaliojo švietimo programas: 

pradinio ir pagrindinio ugdymo. 

                         

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

     Mokyklos darbuotojai 

  2013-01-01 2013-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 99 88 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 71 67 

 Iš jų :   

 mokytojų pagrindinėse pareigose 57 56 

 mokytojų antraeilėse  pareigose 14 11 

3. Atestuotų pedagogų skaičius  71 68 

 Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 11 11 

 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 43 39 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 17 18 

 Neatestuotų mokytojų skaičius - - 

     

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius 

 Klasės  

 

Iš viso  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Ig 

 

IIg 

 

III

g 

 

IV

g 

2013-09-01 26 21 23 34 20 39 35 37 30 43 31 34 373 

 

 Skyriuose (skyriaus pavadinimas, mokinių skaičius, mokinių skaičius klasėse) 

Santaikos pagrindinio ugdymo skyrius 

  Klasės Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

2013-09-01 4 0 2 5 5 8 6 2 7 0 39 

Spec. poreikių mokinių  mokykloje 2013-01-01  buvo  23 (61 log.), 2013-12-31 buvo 26 (61 log.); 

Mokymosi programą 2013-2014 m. m. kartoja 1 mokinys. 

Mokinių skaičius 2012-2013 m. m. pabaigoje – 381 mokinys bazinėje mokykloje, 52 mokiniai 

skyriuje. 

 



                                                         

 

 

Mokinių laidos 2013 m.  

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

Buvo mokinių 2012-2013 m. m. pabaigoje 26 38 40 36 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

26 38 39 36 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą - - 1 - 

 

              Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:  

Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime dalyvavo 39 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos žinių 

patikrinime 39 mokiniai, matematikos žinių patikrinime 39 mokiniai. 

              Brandos egzaminai: 

Vieną valstybinį egzaminą pasirinko ir išlaikė 0 mokinių. 

Du valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 3 mokiniai, 13 proc. visų abiturientų. 

Tris – penkis valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 21 mokinys, 87 proc. visų abiturientų. 

Pakartotinoje sesijoje egzaminų mokiniai nelaikė.  

             Tolimesnė 2013 m. abiturientų veikla: 

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose – 15 (42 proc.) 

Mokosi aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje (kolegijoje) – 12  (33 proc.). 

Mokosi profesinėje mokykloje – 8 (22 proc.). 

Kita veikla – 1 (3 proc.). 

1 abiturientas mokosi Koventrio universitete, Anglijoje. 

 Tolimesnė 2013 m. dešimtokų veikla 

Mokosi 11 klasėje – 29 (73 proc.). 

Mokosi profesinėse mokyklose – 6 (15 proc.). 

Mokosi kitur – 4 (10 proc.). 

Mirė – 1. 

 

III. NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

                          Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 85% gimnazijoje besimokančių mokinių. 

Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą lanko 187 mokiniai. 

Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų lanko 107 mokiniai. 

Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 61 valanda, panaudota – 42,5 val., liko – 18,5 

Gimnazijoje vykdomas neformalusis  ugdymas:   

           1. Meninė raiška (liaudiškos muzikos kapela, popchoras, berniukų ansamblis, jaunių 

ansamblis, origamis, dailiųjų amatų būrelis, darbščiųjų rankų būrelis, Kūrybos erdvės, „Ir aš galiu 

vaidinti“) – 15 val. 

             2. Sportas, sveika gyvensena (krepšinio, tinklinio, futbolo, ritminių šokių, tautinių šokių 

būreliai) – 15,5 val.  

             3. Literatūra, rašymas (knygos bičiulių būrelis, jaunųjų žurnalistų būrelis, komunikavimo ir 

kalbinės raiškos būrelis, būrelis „Gimtasis žodis“, dramos būrelis, pasakų svetainė, maironiečių 

būrelis) – 6 val. 

             4. Etninė kultūra, kraštotyra (kraštotyros būrelis) – 4 val.  

             5. Kita veikla (šaulių būrelis) – 2 val. 

             Popamokinė gimnazijos veikla:  

              Organizuoti tradiciniai renginiai: mokinių savivaldos diena, skirta mokytojo profesinei 

šventei, Europos kalbų diena, abiturientų šimtadienio, paskutinio skambučio ir išleistuvių šventės, 

Kaziuko mugė, festivalis „Pavasarinis šėlsmas“, „APDO-2013“, adventinė popietė „Angelo gerumo 

palytėti“, Užgavėnių šventė, Valentino diena, „Šauniausio gimnazisto 2013“ rinkimai,  

             Prasmingai paminėtos Tolerancijos diena - „Tolerancijos gėlė“, antikorupcijos diena, 

atmintinos datos: Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena Vasario 16-oji ir Kovo 11 –

oji. 



                                                         

 

Vyko pilietinės akcijos „ Pasaulis be skurdo“, „Uždek žvakutę ant pamiršto kapo“, 

„Gerumo nebūna per daug“, ,,Nerūkau ir nesiūlau“ – nerūkymo dienai paminėti, „Maltiečių sriuba – 

2013“ – organizavo maironiečiai, kuprinių svėrimo „Ką kuprinėje neši“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Žydų genocido diena, savaitė be patyčių, Lietuvos kariuomenės diena. 

Pradinių klasių renginiai: jaunųjų talentų diena „Aš – talentas““, šeimos šventė, 

tradicinė Abėcėles šventė, rudens kermošius, karnavalas. Svečiavosi „Drakoniuko teatras“, vyko 

prevencinės saugaus eismo pamokos „Saugus ir matomas kelyje“, netradicinio ugdymo diena 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, 

 Jaunųjų šaulių būrelio vadovė organizavo Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimą, 

dalyvavo Jaunųjų šaulių žygyje „Pažink savo kraštą“, vykdė Šaulių sąjungos pristatymą 

gimnazijoje. 

Organizuotos išvykos, edukacinės programos pasitarnavo mokinių kūrybinių, 

organizacinių gebėjimų ugdymui, savojo krašto istorijos, etnokultūros pažinimui: 
 Rugsėjo 20 d. mūsų gimnazijos maironiečiai dalyvavo Baltų vienybės šventėje 

Panevėžio r. Krekenavoje. Šįmet minime 1863 m. sukilimo 150-ąsias metines. II – IV gimnazijos 

klasių mokiniai vyko į LITEXPO parodą „MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2013“, mokiniai 

lankėsi  Metelių regioniniame parke.  

 Rugsėjo 6 dieną Simno gimnazijos futbolininkai važiavo į Latvijos sostinę Rygą, ši 

kelionė – prizas už laimėtą pirmą vietą respublikinėse „GOLO“ varžybose, kurią dovanojo Lietuvos 

futbolo federacija. 

Birželio 28-30 dienomis Kaune dalyvavo Lietuvos katalikiško jaunimo dienose.  

Spalio mėn. tarptautinio Comenius projekto „WET- Water Europe‘s  Treasure“ 

mokytojai  ir mokiniai dalyvavo  susitikime Kroatijos Vinkovci „Bartola Kašića“ mokykloje, kovo 

mėn.  lankėsi Kipre. 

8 a kl. mokiniai buvo išvykę į ekskursiją į Kauną, aplankė Sporto ir Vytauto Didžiojo  

Karo muziejus, birželio 4 dieną Simno gimnazijos maironiečiai, vykdydami paramos lėšų programą 

„Vytautas Volertas sugrįžta į gimtąją Dzūkiją“, buvo išvykę į Suvalkiją. Aplankė Vinco Kudirkos 

klėtelę,  Paežerių dvarą, poetės Salomėjos Nėries gimtinę, Jono Basanavičiaus gimtinę, esančią 

Ožkabaliuose. 8 b klasės mokiniai apsilankė DK Birutės vardo batalioną Alytuje. Šeštų ir septintų 

klasių mokiniai lankėsi Alytaus UAB „Dzūkijos vandenys“. Gimnazijos III ag klasės krepšininkai 

iškovojo kelionę į Krokuvą.   

Vyko susitikimai: su aktore Doloresa Kazragyte, Vilniaus Nacionalinio dramos teatro 

ir kino aktore Dalia Michelevičiūtė, „Misijos Sibiras 13“ dalyviu Tomu Šyvoku, Lietuvos šaulių 

sąjungos Alytaus apskrities karininko A.Juozapavičiaus šaulių 1- oji rinktinės  vado pavaduotoju 

Juozu Luckumi, Alytaus Angelų Sargų parapijos vikaru kunigu Vytautu Mazirsku. 

Gimnazijoje lankėsi ir karjeros klausimais kalbėjo buvę gimnazijos auklėtiniai: KTU 

informatikos inžinerijos studentas Darius Jurčiukonis ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijos studentė Lauryna Bubnytė, buvęs gimnazijos mokinys, o dabar  Lietuvos kariuomenės 

 Dainavos apygardos I-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas, Rimantas Jarmalavičius, 

Gimnazijoje svečiavosi ir Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto 

universiteto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Alytaus kolegijos studentai, 

Kalba. Lt – atstovai. 

Mokinių pasiekimai 2013 m. (renginiai, konkursai, varžybos, projektai) 

Olimpiados, konkursai, varžybos, projektai Rajoniniai, 

respublikiniai 
tarptautiniai 

Rezultatai 

Festivalis „Dainos ir šokio sūkury“ Respublikinis Padėka 

Festivalis „Pavasarinis šėlsmas“ Respublikinis Padėka 

Tarptautinis iTEC projektas Tarptautinis Dalyvaujame 

Projektas AKIM Respublikinis Dalyvaujame 

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, LIONS 

QUEST programa 

Tarptautinis Dalyvaujame 



                                                         

 

COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

„Vanduo – Europos turtas“ 2012-2014 m. 

Tarptautinis Dalyvaujame 

Dalyvavimas akcijoje „Mano miestelis be pavojingų atliekų“ Respublikinis Padėka 

Tarmių projektas „ Atverk tautos lobynų gelmes“ Respublikinis  III vieta 

Tarmių projektas „ Atverk tautos lobynų gelmes“ Zoninis  II vieta 

Piešinių ir fotografijų konkursas „Gandrus pasitinkant 2013“ Respublikinis Padėka 

Festivalis – akcija „ Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“ 

Respublikinis Padėka 

Konkursas „Švari kalba – švari galva‘ Nacionalinis Padėka 

Už kūrybinę veiklą Tarmių metų ir 150-mečio proga“  -   III ag 

Gretai Miškinytei 

Lietuvos 

Maironiečių 

draugija 

Padėka 

Dalyvavimas skirtoje Europos kalbų dienai ir Europos piliečių 

metams paminėti „ Kartu Europos labui“ 

Pietų Lietuvos 

mokyklų 

Padėka 

Paroda „ Europos informaciniai kioskai – stendai“ Pietų Lietuvos 

mokyklų 

III vieta 

Projektas „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ (II ag kl. mokinė- 

Rūta Giniūnaitė) 

Respublikinis Padėka 

 Aplinkosauginis projektas „EKOMOKYKLA“ Respublikinis Padėka  

 Aplinkosauginis projektas „EKOMOKYKLA“ Zoninis I vieta 

Projektas „Drąsinkime ateitį“ Respublikinis Dalyvavimas 

Projektas „Aktyvus jaunimas“ Rajoninis Padėka 

Matematikos „Kengūros“ konkursas Respublikinis I vieta 

IV-V klasių mokinių respublikinis matematikos olimpiados 

rajoninis etapas 

Rajoninis I vieta 

Chemijos  olimpiada 12 kl.  Rajoninis   II vieta 

Istorijos olimpiada Rajoninis III vieta 

Matematikos olimpiada 5-12 kl. Rajoninis Padėka 

Alytaus apskrities matematikos olimpiada K. Klimavičiaus 

taurei laimėti 

Regioninis Padėka 

Chemijos olimpiada 11 klasių grupėje Rajoninis I vieta 

Chemijos olimpiada 9  klasių grupėje Rajoninis I vieta 

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškoms mokykloms 9-10 kl. Grupėms 

Rajoninis I vieta 

Meninio skaitymo konkursas – IIag klasės Greta Miškinytė Rajoninis I vieta 

Biologijos olimpiada 9 kl. Rajoninis III vieta 

Biologijos olimpiada 10 kl. Rajoninis III vieta 

Biologijos olimpiada 12 kl. Rajoninis II vieta 

Fizikos  olimpiada Rajoninis II vieta 

Alytaus apskrities bendrojo ugd. mokyklų klasių krepšinio taurė. 

Alytaus r. finalas. Miroslavas. 

Rajoninis I vieta 

Dvasinio ugdymo ir sveikatingumo mokykla Rajoninis Dalyvavimas 

 
Iš viso: 19 pirmų vietų, 13 antros  vietos, 7 trečios vietos. 

 
Vaiko gerovės komisijos veikla (pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai, 

rezultatai): 

 Pagrindinės veiklos kryptys: 
2013 m. Simno gimnazijos VGK  didelį dėmesį skyrė  priemonėms, mažinančioms smurtą ir 

patyčias, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimą. Aptarti dažniausi mokinių 



                                                         

 

sveikatos sutrikimai mokykloje bei galimybės ugdyti pagrindinius sveikos gyvensenos principus. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokyklos lankomumo gerinimui. 

Per metus organizuota 10 posėdžių, per kuriuos buvo kalbama apie prevencinės veiklos 

gimnazijoje organizavimą, svarstyti konkretūs įvykiai, aptarti mokinių lankomumo klausimai, 

teikiamos konsultacijos ir tvarkomi dokumentai vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2012-2013 mokslo metų pradžioje  gimnazijoje mokėsi 436 mokiniai, 61 iš jų buvo teikiama 

logopedo pagalba. Mokytojai konsultuoti dėl darbo su SUP mokiniais pritaikytų programų rengimo, 

ugdymo priemonių parinkimo ir specialių mokymo būdų pritaikymo, dokumentų tvarkymo 

klausimais bei supažindinti su PPT išvadomis ir rekomendacijomis tolimesniam  mokinių ugdymui. 

Logopedė Asta Panebažienė gegužės mėnesį su trijų mokinių komanda dalyvavo Miroslavo 

vidurinėje mokykloje projektiniame renginyje ,,SUPasi vasara“. Šis renginys suteikė daug teigiamų 

emocijų dalyviams, sumažino atskirtį tarp sveikų ir sutrikusio intelekto vaikų, paliko mokiniams 

neišdildomus įspūdžius. Per mokslo metus buvo įveiktas sutrikimas 2 mokiniams, 29 įveiktas  iš 

dalies ir 30 mokinių sutrikimas neįveiktas. Praėjusiais mokslo metais mokyklą baigė ar išvyko 

mokytis į kitas mokyklas 4 rizikos grupei priklausantys mokiniai, naujų rizikos grupės mokinių 

asmens bylų neužvesta. Šiuo metu rizikos grupei priskirti du mokiniai. Aktyviai dirbo socialinė 

pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė. Iš mokinių gauti 27 informaciniai raštai, iš jų 7 elgesio analizės, 6 

pokalbių su tėvais aprašai, 3 sutartys su mokiniais, 12 kartų lankytasi mokinių šeimose, parengti 2 

informaciniai raštai tėvams, individualiai stebėtas ir fiksuotas 2-ų mokinių pamokų lankomumas. 

Per 2013 metus pravesti 163 individualūs pokalbiai – konsultacijos: 19 su tėvais, 18 su mokytojais, 

9 su įvairių institucijų specialistais. 

Per 2013 m. mokykloje buvo vykdomi prevenciniai renginiai: projektas „Dvasinio ugdymo 

ir sveikatingumo stovykla“, Antikorupcijos dienos minėjimas, Karjeros dienos organizavimas, 

nerūkymo dienos minėjimas su Visuomenės sveikatos biuro specialiste, konkursas „Nerūkau ir tau 

nesiūlau“, Alytaus rajono VPK Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialisto paskaitos  

mokiniams apie patyčias, prekybą žmonėmis, psichotropinių medžiagų vartojimą, prevencinės 

saugaus eismo pamokos pradinių klasių mokiniams su Alytaus rajono VPK Nepilnamečių reikalų 

pareigūnų veiklos grupės specialistu ir VĮ  „Alytaus regiono keliai“ Kelių priežiūros ir saugaus 

eismo specialistu Dariumi Platūkiu  „Saugus ir matomas kelyje, dalyvavimas renginyje „Noriu augti 

sveikas V“, 5 –IV g klasių mokiniams suteiktos grupinės profesinio konsultavimo paslaugos, 70 

mokinių rengė karjeros planą, vyko prevencinės medžiagos platinimas (psichologinės pagalbos, 

policijos pasitikėjimo numeriai, patarimai, kaip netapti nusikaltėlių aukomis, kaip saugiai elgtis 

kelyje). 

Buvo organizuotas seminaras mokytojams „Savižudybių prevencija mokykloje“. Kadangi 

gimnazija neturi psichologo, buvo tariamasi dėl individualių konsultacijų mokiniams, tėvams su 

ARŠPPTC psichologe, kuri į mokyklą buvo atvykusi 6 kartus. 

Pradinių klasių mokytojos pradėjo vykdyti į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą 

orientuotą programą „Įveikime kartu“, 25 bendruomenės nariai (mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, mokinių tėvai) dalyvavo gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje „Paauglystės 

kryžkelės“. Dalyvavome tinkle „Sveikatą stiprinanti mokykla“, BMT, „Veiksmo savaitės“ 

renginiuose. 

Atliktos mokinių patikros dėl pedikuliozės, kuprinių svėrimo akcija „Ką kuprinėje neši?“, 

skaityta paskaita „Kaip apsisaugoti nuo infekcinių ligų“, mokiniai supažindinti su streso valdymo 

būdais, parengtas stendas „Sužinok ir pasirūpink savo dantukais“, „Sužinok, ko nežinojai apie 

rūkymą“, 5 –II gimn. klasių mokiniai dalyvavo mokymuose „Pirmos pagalbos žmogeliukas. Pasitik 

vasarą saugiai“ 

VGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose. Gerąja darbo patirtimi VGK 

nariai dalinosi per kasmetinę konferenciją „Dirbame bendradarbiaudami“.  

Krizinių situacijų per 2013 metus buvo išvengta. 

 

 

 



                                                         

 

IV. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

             Mokyklai 2013 m. priklausančios lėšos pagal moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių 

apskaičiavimo metodiką – 1964642,56 Lt.   

             2013 metais skirta  pagal sąmatą 93 proc. moksleivio krepšelio lėšų – 1827117,58 Lt, 

faktiškai gavome 1872700 Lt. 

            Savivaldybės 2013 m. ugdymo aplinkai skirtos  lėšos  761414,63 Lt. 

Iš viso skirta lėšų mokyklai 2013 m. 2828594,73 Lt. 

Vieno mokinio išlaikymas mokykloje 6899,01 Lt. 

 Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

IKT Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavimui 

Skirta lėšų 0 0 0 0 - 

Panaudota lėšų 0 0 2000 

(savivaldybės 

lėšos ) 

0 - 

 

Mokyklos remontui 2013 m. skirtos lėšos - 12000 Lt, atliktas Santaikos skyriaus einamasis 

remontas, atnaujinta internetinė svetainė, suremontuotas elektros variklis, lauko durys, kopijavimo 

aparatas, 4 kompiuteriai, atnaujinta elektros instaliacija gimnazijos sporto salėje. 

 

Informacinių technologijų bazė: 

mokinių skaičius vienam kompiuteriui 12 (mokinių skaičius/mokymui naudojami kompiuteriai). 

             

           Kompiuteriai: 

34 kompiuteriai  informatikos klasėse, 27 kompiuteriai dalykų kabinetuose, 5 - bibliotekoje, 9 - 

administravimui, 12 - kitose patalpose. 

  

          Nemokamas maitinimas: 

2013-01-01 maitinama 269 mokiniai, 2013-12-31 maitinama 227 mokiniai. 

           

          Pavėžėjimas: 

Mokykloje 235 mokiniai gyvenantys toliau kaip 3 km. 

Mokykloje 3 mokykliniai autobusai, turintys iš viso 70 sėdimų vietų. 

Mokykliniu autobusu pavežami 150 mokinių. 

Vieno mokinio pavėžėjimas mokykliniu autobusu kainuoja 484 Lt (transporto išlaikymui skirtos 

lėšos /pavežamų mokinių skaičius) 

Maršrutiniu autobusu pavežami 70 mokinių.  

Vieno mokinio pavėžėjimas maršrutiniu autobusu kainuoja 92 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos 

/pavežamų mokinių skaičius). 

Tėvų, globėjų pavežami 15 mokinių. 

 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS 

 

Mokyklos vadovai Išsilavinimas Vadybinė kategorija 

Direktorius Evaldas Jakubavičius Aukštasis neturi 

Pavaduotoja Vita Jatkauskienė  Aukštasis neturi 

Pavaduotoja Danguolė Grėbliūnienė Aukštasis neturi 

 

Socialiniai partneriai 2013 m., tarptautinis bendradarbiavimas 2013 m.: 



                                                         

 

Gimnazija bendradarbiauja su KTU, LEU, Alytaus kolegija, rajono vidurinėmis, 

pagrindinėmis mokyklomis, keletu Lazdijų rajono vidurinių mokyklų, Simno specialiąja mokykla. 

Pasirinkti profesiją mokiniams padeda ir bendradarbiavimas su Alytaus profesinio rengimo centru, 

SŽŪM, darbo rinkos ir konsultavimo tarnyba, Alytaus darbo birža. Sporto klausimais daug 

bendradarbiaujama su Lietuvos futbolo federacija, kultūros, mokinių laisvalaikio klausimais – su 

Simno miestelio bendruomene „Simnija“, Simno kultūros centru, Simno parapijos klebonu. Nuo 

2010 m. užmegzti partneriški ryšiai su BMT komandomis. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Pasiekti rezultatai: 

Sutvarkytas gimnazijos sporto salės apšvietimas. 

Įsigyta įranga gimnazijos stadiono dangai prižiūrėti ir golfo įranga. 

2013 m. gimnazija tapo sveikatą stiprinančia mokykla. 

Tautos Fondo mokyklų Įdukrinimo komisija įdukrino gimnaziją pagerbiant šviesaus 

atminimo rašytojo Vytautą Volertą. 

Atnaujinta gimnazijos internetinė svetainė. 

Parengtas Alytaus r. Simno gimnazijos mokytojo etikos kodeksas. 

Gimnazijoje suorganizuota keletas kvalifikacijos kėlimo seminarų mokytojams. 

 

Laukiami rezultatai: 

 Bus parengtas 2015-2018 m. strateginis veiklos planas.  

Bus rekonstruotos gimnazijos mokomosios dirbtuvės. 

 Bus atnaujinta informacinių technologijų klasė. 

 Bus įrengtas gimnazijos kiemo ir aplinkos apšvietimas. 

 Tęsiamas dalyvavimas WET - COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės 

projektas „Vanduo – Europos turtas“ 2012-2014 m. 

 Įsigysime naujas garso kolonėles gimnazijos renginiams įgarsinti. 

 2014 m. gerinama ugdymo  gerinama ugdymo kokybė, prioritetu laikant bendruosius 

mokinių gebėjimus, toliau tęsiamas saugios gimnazijos aplinkos kūrimas 

 

 

 

Gimnazijos direktorius                      Evaldas Jakubavičius 

              


