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ALYTAUS RAJONO SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2010 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

                  Alytaus rajono 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 rajono Simno gimnazijos skyriai: 

 Santaikos pagrindinio ugdymo skyrius, vykdantis formaliojo švietimo programas: 

pradinio ir pagrindinio ugdymo. 

Mergalaukio pradinio ugdymo skyrius, vykdantis pradinio ugdymo programą. 

                         

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

     Mokyklos darbuotojai 

  2011-01-01 2010-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 102 100 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 76 71 

 Iš jų :   

 mokytojų pagrindinėse pareigose 59 55 

 mokytojų antraeilėse  pareigose 17 16 

3. Atestuotų pedagogų skaičius  60 55 

 Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 10 11 

 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 36 30 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 14 14 

 Neatestuotų mokytojų skaičius - - 

     

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius 

 Klasės  

 

Iš viso  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Ig 

 

IIg 

 

III

g 

 

IV

g 

2010-09-01 26 20 34 33 38 31 40 36 45 39 26 39 407 

 

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

Mergalaukio pradinio ugdymo skyrius 

 Klasės  Iš viso 

1 2 3 4 17 

2010-09-01 3 2 7 5 

 

Santaikos pagrindinio ugdymo skyrius 

 Klasės Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

2010-09-01 6 4 8 9 7 6 7 8 9 6 70 

Spec. poreikių mokinių  mokykloje 2010-01-01  buvo  26 (59 log.), 2010-12-31 buvo 22 (60 log.); 



Mokymosi programą 2010-2011 m. m. kartoja 3 mokiniai, 

Mokinių skaičius 2009-2010 m. m. pabaigoje – 553 mokiniai. 

 

Mokinių laidos 2010 m.  

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

Buvo mokinių 2009-2010 m. m. pabaigoje 48 55 38 42 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

46 54 38 42 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą 2 - - - 

 

              Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:  

Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime dalyvavo 23 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos žinių 

patikrinime 23 mokiniai, matematikos žinių patikrinime 18 mokiniai. 

              Brandos egzaminai: 

Vieną valstybinį egzaminą pasirinko ir išlaikė 1 mokinys. 

Du valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 6 mokiniai, 14 %  visų abiturientų. 

Tris – penkis valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 30 mokinys,  71 %  visų abiturientų. 

Pakartotinoje sesijoje egzaminus laikė 4 mokiniai.  9,5 %  visų abiturientų. 

             Tolimesnė 2010 m. abiturientų veikla: 

Mokosi aukštojoje universitetinėje mokykloje 18. 

Mokosi aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje (kolegijoje) 15. 

Mokosi profesinėje mokykloje 3. 

Dirba 6. 

 

III. NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

                

              Neformalaus ugdymo užsiėmimus lankė 83 %  besimokančių mokykloje mokinių. 

Vieną neformalaus ugdymo užsiėmimą lankė 131 mokiniai. 

Du ir daugiau neformalaus ugdymo užsiėmimus lankė 154 mokinys. 

Pagal ugdymo planą neformaliam ugdymui skirta 74 valandos, panaudota valandų – 63,5. 

Neformaliojo ugdymo įstaigas lankė:  Alytaus r. meno ir sporto mokyklą  – 56 mokiniai , Alytaus 

sporto ir rekreacijos centrą – 1. 

 

Mokinių pasiekimai: 

Olimpiados, konkursai, varžybos Rajoniniai, 

respublikiniai 

Rezultatai 

Alytaus rajono ir Punsko krašto dainų konkursas 

„ Dainuoju Lietuvai - 2009“  

tarptautinis Lauretas 6-13m. grupėje 

Diplomas 

Jaunųjų istorikų olimpiada „Lietuva nuo 

Kvedlinburgo iki Lucko“ 2009m. 

Rajoninis  I vieta, II vieta 

Dailės olimpiada  Rajoninis II vieta  

Matematikos olimpiada 5-12 kl. Rajoninis II- III vieta 

Matematikos olimpiada 5-12 kl. Rajoninis I vieta 

Biologijos olimpiada 12kl. grupėje Rajoninis I vieta,  

Biologijos olimpiada 11kl. grupėje Rajoninis IIvieta,  

Fizikos olimpiada  11 klasė Rajoninis  II-III vieta 

Fizikos olimpiada  10klasė Rajoninis  III vieta 

„Tavo žvilgsnis“ vertėjų konkursas Respublikinis Diplomai už l. gerą vertimą 

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 

(istorinių rašinių, apybraižų konkursas). 

Rajoninis III vieta  

Istorijos olimpiada „Nuo steigiamojo iki 

atkuriamojo seimo: dvi Lietuvos Respublikos 

XX a.“ 2010 m. 

Rajoninis I vieta, III vieta 



Rusų olimpiada 2010 Rajoninis I vieta 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-10 kl. Rajoninis  I vieta 

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada 11-12 kl. Rajoninis I vieta 

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada 11-12 kl.  Respublikinis  II vieta 

Chemijos olimpiada 10 klasių grupėje Rajoninis  II vieta 

Chemijos olimpiada 12 klasių grupėje Rajoninis  III vieta 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo rajono 

etapo 9 – 12 klasių grupėje 

Rajoninis  I vieta 

Šokių konkursas „ Fantazija 2010“ Respublikinis  Padėka 

Bendrojo lavinimo mokyklų teisinių žinių 

konkursas TEMIDĖ II etapas 

Rajoninis I vieta 

Geografijos olimpiada 12 kl. Rajoninis I  vieta 

X respublikinis moksleivių Č. Kudabos 

geografijos konkursas 

Respublikinis 89, 41, 20, 43 vietos 

1-2 kl. orientavimosi varžybos Rajoninis II vieta. 

Tarptautinis futbolo turnyras. Oleckas Tarptautinis I vieta 

Druskininkų savivaldybės krepšinio taurė Apskrities IV vieta 

„EŽIOGOLAS” Lietuvos seniūnijų mokyklų 

(1993-1996 m. g. mokinių) 2010 m. futbolo 

žaidynės Alytaus apskrities finalas 

Apskrities I vieta 

„EŽIOGOLAS” Lietuvos seniūnijų mokyklų 

(1997-2000 m. g. mokinių) 2010 m. futbolo 

žaidynės Alytaus apskrities finalas 

Apskrities I vieta 

 

Mokykloje vykdomas neformalusis ugdymas:   

 

Mokytojo vardas, pavardė Būrelio ar kt. neformalaus ugdymo užsiėmimo 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 

Vaidas Jasevičius Krepšinis 3 

Danutė Gudaitienė Tinklinis, krepšinis 4 

Juozas Bagdanavičius Futbolas 5 

Alma Kyguolienė Ritminių šokių būrelis 9 

Zita  Belickienė Tautinių šokių būrelis 6 

Giedrė Petkevičienė Choras, berniukų ansamblis, merginų ansamblis, 

instrumentinis ansamblis 

12 

Vitas Zabita Keramika, dailė 2 

Lina  Daniulevičienė Darbščiosios rankos, knygos bičiuliai 3 

Janina  Lapinskienė Prevencinės programos 1 

Giedrius Griškevičius Jaunių ansamblis (Santaika) 1 

Renata Balčiūnienė Jaunųjų žurnalistų būrelis (Santaika) 1 

Laima  Jurčiukonienė Pasakų svetainė 1 

Lina Valaitienė Darbščių rankų būrelis (Mergalaukis) 1 

Aušra  Mardosienė Dramos būrelis  1 

Angelė Žiulkienė Nepaprasti darbeliai 1 

Danutė Petrikienė Nepaprasti darbeliai 1 

Alma Dudzinskienė Darbeliai iš šiaudų 1 

Danutė Vepštienė Dūdelių būrelis 1 

Daina  Kundrotienė  Dailiųjų amatų būrelis (Santaika) 1 

Elvyra Smaidžiūnienė Matematikų klubas 1 

Lina Kučinskienė Matematikų klubas 1 



Danguolė Ardzevičienė Etnokultūra (Santaika) 1 

Irena Zailskienė Literatų klubas (Santaika) 1 

Irena  Norkevičienė Etninė kultūra (Mergalaukis) 1 

Gediminas  Kanapickas Kraštotyros būrelis 1 

Alma  Kyguolienė Ritminių šokių (Santaika) 2,5 

  63,5 

 

Popamokinė mokyklos veikla 2010 m.:  

 

Priemonės Data Dalyviai 

Projektas „Drąsinkime ateitį“  Pagal susitik. grafiką  1-4 g kl. 

Susitikimai su profesinio švietimo centro, karjeros 

planavimo, darbo biržos atstovais   

Per m. m. 1g-4g kl. 

Tėvų dienos  Per m. m.  5-8, 1g-4g 

Projektas “ Mažosios Lietuvos vertybės” Per m. m.  1g-4g 

Respublikinių rašinių konkursai Per m. m.  5-4g kl. 

Parodos bibliotekoje  Per  m. m.  

Respublikinis mokinių projektas-konkursas „Lietuvos 

kovų už laisvę ir netekčių istorija” 

01 mėn. Ig-IVg kl. 

Konkursas „Šauniausi gimnazistai” 01-22 1g-4g kl. 

Meninio skaitymo konkursas  01-21-22 5-8, 1g-4g kl.  

Projektas “Drąsinkime ateitį” „Garbės galerijos 

laureatų pamokos” 

Pagal susitikimų 

grafiką 

1g-4g 

Susitikimas su kunigu Rudzinsku 01 mėn. 1g-4g kl. 

Projektas „ Amber Star” 01-02 mėn. 5-4g kl. 

Projektas  „Tavo žvilgsnis” 01 mėn. 1g-2g kl. 

Kalbos savaitė 01- 11-16 1-4  kl. 

Rusų kalbos olimpiada 01-27 2g-3g kl 

Tradicinis koncertas tėvams  02-12 1-IVg kl.  

Projektas “Mes - Europos vaikai” 02 1-4 kl. 

Vasario 16 – osios  dienos minėjimas 02-17d.  5-IVg kl. 

Šventinis vakaras „Šimtas beliko mokytis dienų...“ 02-19 IIIg - IVg kl. 

Karjeros diena   02  5 kl.  

Resp. mokslinių teisinių žinių konkursas „Temidė” 03- 24  1g - IVg kl. 

Tradicinė Kaziuko mugė gimnazijoje 03-04 5 - 4g kl. 

Lietuvos nepriklausomybės diena Kovo -11 03- 10 1 - 4g kl. 

Knygnešio diena 03-16 5 - 8 kl.  

Profesinės karjeros diena  03 mėn.  4g kl.  

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2010“ 03-18 6-IVg kl.  

Akcija „Savaitė be patyčių” 03- 22-26 d. 5-IVg kl 

 Žemės diena  03-20 5-8 kl.  

Išvyka į Metelių region. parką  „Paukščių sutiktuvės” 04 mėn. 7 kl. 

„Šviesoforo“ varžybos  03 mėn.  1 – 4 kl. 

Pavasario šventė 04 mėn. 1-4 kl. 

„Veiksmo savaitė” 04 mėn. 8-IVg kl. 

Anglų kalbos diena mokykloje 04 mėn. 5-IVg kl. 

Motinos diena 04-30 1-4 kl. 

Abėcėlės šventė 05 mėn.  1 kl.  

Šventinė popietė „Paskutinis nuaidi skambutis“ 05-28 4g kl. 

Respublikinis dainos ir šokio fest. „Pavasario šėlsmas” 05-22 1-IVg kl. 

Sporto šventė  06 mėn. 6-3g kl.  

Brandos atestatų įteikimo šventė  07 mėn.  4g kl. 



Rugsėjo pirmosios šventė „Ir vėl skambės rugsėjo 

varpelis“ 

09-01  

 

1-IVg kl. 

Rugsėjis –saugaus eismo mėnuo (parodos, popietės) 09 mėn. 1-8 kl.  

Žydų genocido dienos paminėjimas (kapų tvarkymas,  

gėlių padėjimas Pošnelės giraitėje) 

09-23  2g-4g kl. 

Europos kalbų diena  09-25  5-4g kl. 

Mokytojo dienos šventė  10-02 5-4g kl. 

Rudenėlio šventė 10 mėn. 1-8 kl. 

Akcija „Uždek žvakelę ant pamiršto kapo“ 10- 20-23 d.  5-4g kl. 

Tradicinis renginys „Šauniausi gimnazistai“ 01 mėn. 6-4g kl.  

Akcija „Pasaulis be skurdo“  12 mėn. II –III sav.  5-4g kl.  

Sporto renginiai „Augu sveikas“:   

 tarpklasiniai sporto renginiai 

 tarpmokykliniai sporto renginiai. 

12 – 06 mėn.   5-8 kl.,  

1g-4g kl. 

Prieškalėdinė akcijos sav. „Gerumo nebūna per daug“ 12- 13 – 22 d.   5-IVg kl.,  

 

Kalėdinė paroda   12- 14 – 23 d.  5 - 4g kl.  

Naujametiniai karnavalai „Prie eglutės“  12-17  

12-27  

1 – 4 kl.  

8 – 4g kl.  

 

               Prevencinė veikla (pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai, rezultatai) 

 

Gimnazijos prevencinio darbo grupė patvirtinta mokyklos direktoriaus  2010 m. sausio 07 d. 

įsakymu Nr V-52. Darbo grupę sudaro  9 nariai. Ši grupė kartu su klasių auklėtojais  padeda 

organizuoti įvairius gimnazijos bei rajono renginius, spręsti  mokiniams iškilusias problemas. 

Prevencinio darbo grupė 2010 m. organizavo 11 posėdžių.  

 Prevencinės darbo grupės veiklos tikslai: 

1. Mokinių nuostatų gyventi sveikai, formavimas, atsparumas žalingiems įpročiams. 

2. Saugi mokymosi ir darbo aplinka mokykloje. 

3. Nuolatinis mokinių, mokytojų bei  tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas.  

Uždaviniai: 

1. Ištirti mokinių negatyvaus elgesio aplinkybes bei prielaidas, vykdyti nuolatinę rizikos 

grupės mokinių elgesio  priežiūrą, stiprinti veiksnius, didinančius mokinių atsparumą, ugdyti  

neigiamą požiūrį į kvaišalus ir jų vartojimą.  

Naudojamos šios prevencinio darbo formos: individualus darbas su mokiniu, darbas su 

grupe, su mokinio šeima, su mokyklos bendruomene, su socialiniais partneriais 

Gimnazijoje buvo vykdomos šios prevencinės priemonės: 

1. Priemonės dėl teisės pažeidimų ir mokyklos nelankymo. Mokiniams buvo primenamos 

mokyklos vidaus taisyklių nuostatos, dalyvavimas teisinių žinių konkurse „Temidė“, visus metus 

buvo vykdoma moksleivių lankomumo ir pažangumo apskaitos kontrolė. 

2. Priemonės dėl tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo. 

Ši prevencinė veikla buvo integruojama į mokomųjų dalykų  programas ir klasių auklėtojų 

veiklą Kartu su policijos darbuotojais organizuota prevencinė paskaita „Ar viską žinai apie 

žalingus įpročius?“. 

3. Priemonės prievartos, smurto ir patyčių prevencijai. organizuota kryptinga socialinė 

veikla mokiniams, siekiant ugdyti pagarbą kitam ir kitokiam.  Šia tema buvo pravesta klasių 

valandėlės ir mokykliniai renginiai: „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, „Antikorupcijos 

diena“. Mokykloje organizuota anketinė apklausa „Ar saugiai jaučiuosi gimnazijoje šiais mokslo 

metais“, piešinių  ir rašinių  konkursai „Nustok tyčiotis, man skaudu“. 

4. Priemonės ŽIV/AIDS prevencijai. Piešinių ir rašinių konkursai, biologijos pamoka „Ką 

mes žinome apie AIDS?“, susitikimai su sveikatos centro darbuotojais. 



Analizuojant praėjusių mokslo metų prevencinę veiklą, manome, kad efektyviausios 

prevencinio darbo formos: akcijos, konkursai, viktorinos, paskaitos, kurias skaito kvalifikuoti 

specialistai. 

 

IV. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

             Mokyklai 2010 m. priklausančios lėšos pagal moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių 

apskaičiavimo metodiką 2458375,73 Lt, Santaikos skyriui – 455860,15 Lt, Mergalaukio skyriui – 

92494,31 Lt. 

2010 metais skirta 95 proc. moksleivio krepšelio lėšų 2415411 Lt.  

Savivaldybės 2010 m. ugdymo aplinkai skirtos  lėšos  870900 Lt 

Iš viso skirta lėšų mokyklai 2010 m. 3286311 Lt. 

Vieno mokinio išlaikymas mokykloje 6846,48 Lt. 

 Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

IKT Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavimui 

Skirta lėšų 4300 19000 8500 10200 - 

Panaudota lėšų 845 22955 5000 200 - 

Mokyklos remontui 2010 m. skirtos lėšos  2000 Lt, suremontuota elektros instaliacija.            

Informacinių technologijų bazė: 

mokinių skaičius vienam kompiuteriui 6 (mokiniu skaičius/mokymui naudojami kompiuteriai) 

            Kompiuteriai: 

24 kompiuteriai  informatikos klasėse, 21 kompiuteris dalykų kabinetuose, 5 - bibliotekoje, 

 8 - administravimui, 8 - kitose patalpose. 

  

      Nemokamas maitinimas: 

2010-01-01 maitinama 292 mokiniai, 2010-12-31 maitinama 297 mokiniai. 

 

     Pavėžėjimas: 

Mokykloje 285 mokinių gyvenančių toliau kaip 3 km. 

Mokykloje 3 mokykliniai autobusai, turintys 70 sėdimų vietų. 

Mokykliniu autobusu pavežami 150 mokiniai. 

Vieno mokinio pavėžėjimas mokykliniu autobusu kainuoja 320 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos 

/pavežamų mokinių skaičius) 

Maršrutiniu autobusu pavežami 100 mokiniai.  

Vieno mokinio pavėžėjimas maršrutiniu autobusu kainuoja 230 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos 

/pavežamų mokinių skaičius). 

Tėvų, globėjų pavežami 35 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 2009 m., tarptautinis bendradarbiavimas 2009 m. 

Mokykla ir toliau bendradarbiavo su keliomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, 

kolegijomis, apskrities ir rajono mokyklomis bei gimnazijomis, kitomis institucijomis, pradėtas 

bendradarbiavimas su Baltarusijos Respublikos Gardino gimnazija Nr. 4. 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2009 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas) 



Gimnazija dalyvauja Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomų „Mokyklų tobulinimo 

programos plius“ (MTP plius) projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir 

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

Pasiekti rezultatai: 

Išsamiai išanalizavus gimnazijos veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinus 

grėsmes bei galimybes, siekiant pasirinkti  tinkamą strategiją 2011-2013 m., aktyviai 

bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene, parengtas gimnazijos strateginio plano 2011-2013 

m. projektas. 

Sukurta gimnazijos internetinė svetainė, atitinkanti bendruosius valstybės ir 

savivaldybių institucijų bei įstaigų internetinėms svetainėms keliamus reikalavimus. 

Siekiant glaudesnio bei produktyvesnio bendradarbiavimo su mokinių tėvais, įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

Plėtojant gimnazijos bendradarbiavimą, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Baltarusijos r. Gardino gimnazija Nr. 4. 

 

Laukiami rezultatai: 

Bus baigtas įgyvendinti projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų 

infrastruktūra“ siekiant praturtinti gimnazijos materialinę bazę, tęsti mokyklos aprūpinimą 

šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis bei plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi 

kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius. 

Siekiant tapti aukštos vidinės ir išorinės kultūros mokymo įstaiga, gimnazijinių klasių 

mokiniai siūdinsis ir dėvės uniformas, kurios taps neatsiejama gimnazijos įvaizdžio dalimi.   

Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje visos klasės ir kabinetai bus sujungti į bendrą 

kompiuterinį tinklą, visose klasėse bus galimybės naudoti internetinį ryšį. 

Gimnazijos veiklos rezultatai, prioritetai ir kliuviniai, tobulintinos sritys bus išsamiai 

analizuojami gimnazijos, mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose, 

sieksime efektyvaus gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo tobulinant ugdymo procesą 

ir švietimo paslaugų kokybę, plėtosime gimnazijos darbuotojų kompetencijas ir profesinę kultūrą, 

tobulinsime patrauklios gimnazijos įvaizdžio kūrimą, stiprinsime ryšį su tėvais, stengsimės, kad ši 

ugdymo įstaiga būtų patraukli kiekvienam, siekiančiam žinių ir norinčiam rimtai pasirengti 

tolimesniam gyvenimo etapui. 

 

 

 

Mokyklos direktorius                    Evaldas Jakubavičius 

 

 

 


