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ATASKAITA
BENDROS ŽINIOS

I.

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.
II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Mokyklos darbuotojai
1. Bendras darbuotojų skaičius
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų :
mokytojų pagrindinėse pareigose
mokytojų antraeilėse pareigose
3. Atestuotų pedagogų skaičius
Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją
Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją
Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją
Neatestuotų mokytojų skaičius

2013-12-31
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67

2014
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49
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11
39
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15
-

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius
Klasės
Iš viso
III IV
g
g
2014-09-01
20 25 18 27 37 22 44 36 37 31 35 31 363
Spec. poreikių mokinių mokykloje 2014-01-01 buvo 26 (58 log.), 2014-12-31 buvo 21 (58 log.);
Mokymosi programą 2013-2014 m. m. kartoja 1 mokinys.
Mokinių skaičius 2013-2014 m. m. pabaigoje – 368 mokinys bazinėje mokykloje, 37 mokiniai
skyriuje.
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IIg

Mokinių laidos 2014 m.
4 kl.
Buvo mokinių 2013-2014 m. m. pabaigoje
39
Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 39
atestatą
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą
-

8 kl.
38
38

10 kl.
43
42

12 kl.
34
33

-

1

1

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:
Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime dalyvavo 43 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos žinių
patikrinime 43 mokiniai, matematikos žinių patikrinime 42 mokiniai.
Brandos egzaminai:
Vieną valstybinį egzaminą pasirinko, bet jo neišlaikė 1 mokinys.

Du valstybinius egzaminus pasirinko 3 mokiniai (6 proc.), visi neišlaikė po vieną egzaminą.
Tris – penkis valstybinius egzaminus pasirinko 30 mokinių (88 proc.) ir išlaikė 14 mokinių, 41
proc. visų abiturientų.
Pakartotinoje sesijoje egzaminą laikė ir išlaikė vienas mokinys.
Tolimesnė 2014 m. abiturientų veikla:
Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose – 14 (41 proc.).
Mokosi kolegijose – 10 (29 proc.).
Mokosi profesinėse mokyklose – 2 (6 proc.).
Kita veikla – 8 (24 proc.).
Tolimesnė 2014 m. dešimtokų veikla
Mokosi III gimn. klasėje – 35 (81 proc.).
Mokosi profesinėse mokyklose – 7 (16 proc.).
Kita veikla – 1 (3 proc.).
III. NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS
Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 82% gimnazijoje besimokančių mokinių.
Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą lanko 157 mokiniai.
Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų lanko 97 mokiniai.
Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 59 valandos, panaudota – 49 val., liko –
10.
Gimnazijoje vykdomas neformalusis ugdymas:
1. Meninė raiška (liaudiškos muzikos kapela, popchoras, berniukų ansamblis, jaunių
ansamblis, origamio būrelis) – 10 val.
2. Sportas, sveika gyvensena (krepšinio, tinklinio, futbolo, ritminių šokių, tautinių šokių
būreliai) – 24 val.
3. Literatūra, rašymas (Žiniukų šalyje, Gimtasis žodis, Maironiečiai) – 5 val.
4. Etninė kultūra, kraštotyra (kraštotyros, etnokultūros, Lietuvių liaudies papročiai ir
tradicijos) – 3 val.
5. Kita veikla (šaulių būrelis, istorikų būrelis, kompiuterio pradžiamokslis) – 7 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-2014“, Adventinė popietė „Mažoji
Jeruzalė“, Užgavėnių šventė, Valentino diena, „Šauniausio mokinio 2014“ rinkimai, mokinių
parlamento rinkimai, Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas.
Prasmingai paminėtos Tolerancijos diena – mokiniai per dailės pamokas piešė piešinius
„Tolerancijos knygai“, antikorupcijos diena – parengti informaciniai stendai „Antikorupcijos
diena“, piešti plakatai, karikatūros, pravestos diskusijos per pilietiškumo pagrindų pamokas IIg kl.
mokiniams „Pasaulis be korupcijos“, „Kodėl žmonės būna nesąžiningi“, bendruomenės
anketavimas ir apibendrinimas. Atmintinos datos: Sausio 13-oji – pravesta integruota pamoka
„Atmintis gyva, nes liudija“, Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena Vasario 16-oji
– suorganizuotas „Protų mūšis“ ir Kovo 11-oji – patriotinės dainos konkursas „Lietuva, kai aš tave
tariu...“, Šeimos diena – Šeimų šventė. Paminėtos K.Donelaičio 300-osios gimimo metinės
netradicine pamoka „Donelaitis tarp mūsų“. Vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“,
„Tyrėjo diena“ - į mokyklą atvyko projekto „Jaunasis tyrėjas“ mokslininkų komanda su
demonstracine laboratorija.
Vyko pilietinės akcijos „ Pasaulis be skurdo“, „Uždek žvakutę ant pamiršto kapo“,
„Gerumo nebūna per daug“, ,,Nerūkau ir nesiūlau“ – nerūkymo dienai paminėti. Maironiečių ir
maltiečių organizacijos nariai prie Simno bažnyčios organizavo „Maltiečių sriuba – 2014“ – rinko
aukas ir dalino sriubą, kuprinių svėrimo akcijoje - „Ką kuprinėje neši“, „Atmintis gyva, nes liudija“,
Žydų genocido diena, savaitė be patyčių, Lietuvos kariuomenės diena. Savaitės „Be patyčių “ metu

organizavo akciją „Dovanoju tau šypseną“. Spalio 13-17 dienomis vyko akcija „Sveikatingumo
pertraukų metu savaitė“.
Pradinių klasių renginiai: „Aš – talentas“, tradicinė Abėcėlės šventė, „Žemės diena“.
Vyko prevencinės saugaus eismo pamokos „Saugus ir matomas kelyje“, netradicinio ugdymo diena
„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, Šviesoforo“ konkursas, Sporto šventė.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovė organizavo Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimą,
dalyvavo žygyje „Pažink savo kraštą“, vykdė Šaulių sąjungos pristatymą gimnazijoje, dalyvavo
,,Kalniškės mūšio minėjime” – žygyje su dviračiais, organizavo kareivišką stovyklą „Mokausi ginti
Tėvynę“, vyko pas Alytaus rajono savivaldybės BĮ Simno ugniagesius. Lapkričio mėn., Lietuvos
kariuomenės dienos proga, jaunieji šauliai lankėsi Kaune, Aviacijos muziejuje, buvo išvykę į
Punską.
Organizuotos išvykos, edukacinės programos pasitarnavo mokinių kūrybinių,
organizacinių gebėjimų ugdymui, savojo krašto istorijos, etnokultūros pažinimui:
II – IV gimnazijos klasių mokiniai vyko į LITEXPO parodą „Mokymasis. Studijos.
Karjera 2014“, į aukštųjų mokyklų mugę „Studijos 2014“ Kaune. Mokinių taryba organizavo išvyką
į Alytaus regiono gyvūnų globos namus „Nuaras“. 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. IVag kl. mokiniai vyko į Čekiją, kelionė
laimėta Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio taurės varžybose.
I – IIIg klasės vyko į Druskininkų ONE nuotykių parką. Alytaus r. Tarybos narių G.
Radžiukyno ir J. Overaitytės dėka geriausi mokyklos mokiniai vyko į Vilnių, kur aplankė Vilniaus
universitetą, Seimą, bendravo su seimo nare I. Degutiene
Comenius projekto vykdymo metu gimnazijos mokytojai ir mokiniai lankėsi
Kroatijoje, Italijoje ir Vokietijoje.
5a, 6b ir IIbg klasių mokiniai buvo išvykę į ekskursiją į Kauną, aplankė Sporto ir
Vytauto Didžiojo Karo muziejus, Zoologijos muziejų, Prezidentūrą, 8a, Iag kl. mokiniai lankėsi
Vilniuje, aplankė Vytauto Didžiojo technikos ir Transporto muziejų, Genocido muziejų.
Vyko susitikimai: su režisieriumi A. Juzėnu, aktore Beata Tiškevič, dainininke,
įvairių projektų dalyve Šorena.
Gimnazijoje svečiavosi ir Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto
universiteto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Alytaus kolegijos studentai,
Kalba. Lt – atstovai.
Vasaros užimtumo renginiai: 15 gimnazijos mokinių dalyvavome Baltarusijoje,
Minske, vaikų vasaros futbolo stovykloje, skirtoje Lietuvos ir Baltarusijos vaikams, antri metai
vykdomas projektas, skirtas vaikų užimtumo, saviraiškos, žalingų įpročių prevencijai – „Dvasinio
ugdymo ir sveikatingumo stovykla“.
Mokinių pasiekimai 2014 m. (renginiai, konkursai, projektai)
Olimpiados, konkursai, varžybos, projektai

Rajoniniai,
respublikiniai
tarptautiniai

Festivalis „Dainos ir šokio sūkury“
Respublikinis
Festivalis „Pavasarinis šėlsmas“
Respublikinis
Tarptautinis iTEC projektas
Tarptautinis
Projektas „Paauglystės kryžkelės“, LIONS QUEST programa
Tarptautinis
COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Tarptautinis
„Vanduo – Europos turtas“ 2012-2014 m.
Dalyvavimas akcijoje „Mano miestelis be pavojingų atliekų“
Respublikinis
„Dainų dainelės“ IV etapas
Respublikinis

Rezultatai

Padėka
Padėka
Dalyvaujame
Dalyvaujame
Dalyvavome
Padėka
dalyvis

„Dainų dainelės“ III etapas
Mokinių nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“,
Konkurse „Mano Europa – mano namai“
Projektas ,,Tvirta šeima- stipri tauta“
Dalyvavimas akcijoje skirtoje Europos kalbų dienai ir
Europos piliečių metams paminėti „ Kartu Europos labui“
Paroda „ Europos informaciniai kioskai – stendai“

Zoninis
Respublikinis

laureatas
III vieta

Respublikinis
Rajoninis
Pietų Lietuvos
mokyklų
Pietų Lietuvos
mokyklų
Respublikinis

I vieta
Padėka
Padėka

Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“ 2014 m.
(lietuvių kalbos ir anglų k. )
Matematikos „Kengūros“ konkursas II kl.
Respublikinis
Matematikos „Kengūros“ konkursas 1kl.
Respublikinis
Anglų kalbos vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“
Respublikinis
Fizikos olimpiada 9-10 kl.
Rajoninis
Fizikos olimpiada 11-12 kl.
Rajoninis
Fotografijų konkursas „Kelias visiems“ 1 kl.
Rajoninis
IV-V klasių mokinių respublikinis matematikos olimpiados
Rajoninis
rajoninis etapas
Chemijos olimpiada 12 kl.
Rajoninis
Istorijos olimpiada 12 kl.
Rajoninis
Matematikos olimpiada 9 kl.
Rajoninis
Chemijos olimpiada 9 klasių grupėje
Rajoninis
Chemijos olimpiada 11 klasių grupėje
Rajoninis
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
Rajoninis
užsienio lietuviškoms mokykloms 9-10 kl. grupėms
Geografijos olimpiada
Rajoninis
Geografijos olimpiada 9-10 klasės
Rajoninis
Biologijos olimpiada 9 kl.
Rajoninis
Biologijos olimpiada 12 kl.
Rajoninis
Už dalyvavimą Alytaus apskrities matematikos olimpiadoje
Rajoninis
mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laimėti.
4-5 klasių matematikos olimpiada
Rajoninis
Pradinių klasių Tarptautinis matematikos konkursas
Rajoninis
„Kengūra“ 1 klasė
Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“
Respublikinis
Rusų kalbos olimpiada
Rajoninis
Iš viso: 11 - I vietų;
6 – IIvietos;
5 - III vietos ; 10- padėkų.

III vieta
Padėka
I vieta
III vieta
Padėka
IIvieta
I vieta
Ivieta
II vieta
II vieta
II vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
III vieta
Padėka
I vieta
I vieta
Padėka
II vieta

Moksleivių dalyvavimas varžybose
Varžybų pavadinimas.
„Lietuvos krašto apsaugos ministro taurė 2014“ – futbolas.

Rajoniniai,
respublikiniai
tarptautiniai

Rezultatai

Apskrities

I vieta

Keturvalakiai, Marijampolės apskritis
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
taurė. Alytaus r. finalas. Daugai
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Ig kl.
Krepšinis 3x3. Merginos. Simnas
IIg kl.
„FUTBOLIUKAS“ – FK „SIMNAS“ taurė. Simnas
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Krepšinis 3x3. Vaikinai. Simnas
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
taurė. III etapas
Tarptautinis vaikų futbolo turnyras
„RESE & ARA CUP 2014“. Alytus
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
taurė. Finalinis etapas. Druskininkai
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Tinklinis. Merginos. Miroslavas
Alytaus rajono "GOLO" finalinės varžybos. Simnas. 4-6 kl.
7-IIg. kl.
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Lengvosios atletikos keturkovė. Simnas
Alytaus apskrities "GOLO" finalinės varžybos. Simnas.
Lietuvos respublikos "GOLO" finalinės varžybos. Kaunas

Rajoninis

I vieta

Rajoninis
Rajoninis

I vieta
IIvieta
I vieta

Rajoninis

I vieta

Apskrities

II vieta

Tarptautinis

VI vieta

Apskrities

II vieta

Rajoninis

II vieta

Rajoninis
Rajoninis

I vieta
I vieta
II vieta

Apskrities

I vieta

Respublikinis

III vieta
I vieta
-

Tarptautinė vaikų futbolo stovykla.
Tarptautinis
Minskas, Baltarusija
Futbolo turnyras „Sūduvos taurė 2014“. Keturvalakiai,
Rajoninis
Vilkaviškio raj.
FK „Simnas“ ir AAFF futbolo taurės varžybos. Simnas
Rajoninis
Finalinis „Linksmosios vasaros futbolo mokyklos“ renginys
Respublikinis
Vilnius
Alytaus rajono moksleivių rudens kroso varžybos. Nemunaitis
Rajoninis
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Futbolas. Simnas
Rajoninis
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Rajoninis
Kvadratas. Butrimonys
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės.
Rajoninis
Kvadratas. Butrimonys
Šaudymo varžybos „Kariuomenės dienai paminėti“. Simnas
Rajoninis
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų kl. krepšinio
taurė. Alytaus r. finalas. Daugai

Rajoninis

II vieta
I vieta
I vieta
III vieta
I vieta
III vieta
V vieta
I vieta
I vieta

Iš viso : I vietų – 16; II vietos – 6; III vietos – 4.
Vaiko gerovės komisijos veikla (pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai,
rezultatai):
Pagrindinės veiklos kryptys:
Mokiniai klasėse buvo supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis, naujomis Mokinio
taisyklėmis.

Visus metus vyko mokinių lankomumo ir pažangumo apskaitos kontrolė. Kiekvieną mėnesį
VGK buvo aiškinamasi, dėl kokių priežasčių mokiniai bėga iš pamokų, nepateikia laikų
pateisinamojo dokumento. Vyko pokalbiai su daugiausiai pamokas praleidžiančių mokinių tėvais,
klasių auklėtojai kartu su soc. pedagoge lankėsi šių mokinių namuose.
Saugaus eismo programa 1-8 klasėms integruojama į mokomuosius dalykus, žmogaus saugą
integruojama pradinėse klasėse ir III-IV gimn. klasėse. „Alkoholio tabako bei kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, sveikatos ugdymo programos integruojamos visose
klasėse. Sveikos gyvensenos ugdymas vykdomas bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru. Vaiko gerovės komisija aktyviai bendradarbiauja su Simno seniūnijos
bei Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos
poskyrio Nepilnamečių reikalų veiklos grupės specialistais smurto ir patyčių klausimais.
Mokiniams organizuojamas švietimas dėl saugaus kelio į mokyklą, atšvaitų nešiojimo, įvairių
apgaulių bei vagysčių plitimo.
Klasių auklėtojai nuolat organizuoja kryptingą socialinę veiklą mokiniams, siekdami ugdyti
pagarbą kitam ir kitokiam. Šia tema buvo pravestos klasių valandėlės ir mokykliniai renginiai kovo
mėn. „Savaitė be patyčių“, lapkričio 16 d. „Tolerancijos diena“, gruodžio 6 d. „Antikorupcijos
diena“, per kurią vyko susitikimas su Kauno valdybos STT darbuotojais.
Antrus metus iš eilės buvo organizuota kunigo R. Skrinsko paskaita apie žalingų įpročių
pavojus, Alytaus rajono PPT psichologės paskaitos mokiniams patyčių, prekybos žmonėmis
prevencijos klausimais, pravesti mokymai, kaip suvaldyti pyktį, kaip netapti smurtautojų aukomis.
Vyko Alytaus rajono PPT tarnybos psichologės paskaita – testas gimnazijinių klasių mokiniams dėl
profesijos pasirinkimo.
Buvo teikiama individuali pagalba tėvams, mokytojams specialiojo ugdymo klausimais.
Buvo siekiama kuo mažesnės spec. poreikių mokinių atskirties. Tėvai buvo supažindinami su
individualizuotomis ir pritaikytomis programomis spec. poreikių vaikams. Mokiniai buvo tiriami
gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje ir prireikus siunčiami į Alytaus pedagoginę psichologinę
tarnybą išsamiam pedagoginiam psichologiniam tyrimui.
Logopedė tyrė gimnazijos mokinius, sudarė ir teikė svarstyti sąrašą mokinių, kuriems
reikalinga logopedo pagalba.
IV. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA
Mokyklai 2014 m. priklausančios lėšos ( 93 proc. ) pagal moksleivio krepšelio ir sutartinių
moksleivių apskaičiavimo metodiką – 1729500 Lt.
2014 metais skirta pagal sąmatą moksleivio krepšelio lėšų – 1745900,00 Lt, faktiškai
gavome 1745239,81 Lt.
Savivaldybės 2014 m. ugdymo aplinkai skirtos lėšos 743988,34 Lt.
Iš viso skirta lėšų mokyklai 2014 m. 2657997,45 Lt.
Vieno mokinio išlaikymas mokykloje 7322,31 Lt.
Mokymo
Vadovėliams Kvalifikacijos IKT
Profesijos
priemonėms
kėlimui
pasirinkimo
konsultavimui
Skirta lėšų
0
26400
4100
2000
Panaudota lėšų 0
25781,75
4199,20
1958,86
Mokyklos remontui 2014 m. skirtos lėšos – 8864,08 Lt; įrengta poilsio aikštelė prie
mokyklos, suremontuotas kopijavimo aparatas, 6 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:
2014-01-01 maitinama 220 mokinių, 2014-12-31 maitinama 170 mokinių.
Pavėžėjimas:
Mokykloje 212 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 600 Lt (transporto išlaikymui skirtos
lėšos /pavežamų mokinių skaičius)
Maršrutiniu autobusu pavežami 30 mokinių.
Vieno mokinio pavėžėjimas maršrutiniu autobusu kainuoja 100 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos
/pavežamų mokinių skaičius).
Tėvų, globėjų pavežami 25 mokinių.
V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE,
PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS
Mokyklos vadovai
Direktorius Evaldas Jakubavičius
Pavaduotoja Vita Jatkauskienė
Pavaduotoja Danguolė Grėbliūnienė

Išsilavinimas
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis

Vadybinė kategorija
II
II
II

Socialiniai partneriai 2014 m., tarptautinis bendradarbiavimas 2014 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.
Bendradarbiavome su Gardino miesto gimnazija Nr. 4.
VI. LAUKIAMI REZULTATAI
Pasiekti rezultatai:
Atnaujinta informacinių technologijų klasė.
Baigtas dalyvavimas WET - COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Vanduo –
Europos turtas“ 2012-2014 m.
Įsigijome naujas garso kolonėles gimnazijos renginiams įgarsinti.
Įrengta poilsio aikštelė-edukacinė erdvė mokyklos kieme.
Laukiami rezultatai:
Bus parengtas 2015-2018 m. strateginis veiklos planas.
Bus rekonstruotos gimnazijos mokomosios dirbtuvės.
Bus aptverta mokyklos teritorija.
2015 m. gerinama ugdymo gerinama ugdymo kokybė ir pagalba mokiniui, plėtojamas
bendradarbiavimas su tėvais, toliau tęsiamas saugios gimnazijos aplinkos kūrimas.

Direktorius

Evaldas Jakubavičius

