PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2012-03-22 sprendimu Nr. K-91
ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS
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.
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
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

2011-01-01
99
71

2011-12-31
92
68

57
14
71
11
43
17
-

53
15
68
10
39
19
-

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius
Klasės

2011-09-01

1

2

3

4

5

6

7

8

Ig

IIg

23

30

21

40

35

38

31

42

34

39

III
g
36

IV
g
25

Iš viso
394

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

2011-09-01 2
8
5
9
7
7
7
6
10 9
70
Spec. poreikių mokinių mokykloje 2011-01-01 buvo 21 (60 log.), 2011-12-31 buvo 20 (60 log.);
Mokymosi programą 2011-2012 m. m. kartoja 1 mokinys,
Mokinių skaičius 2010-2011 m. m. pabaigoje – 487 mokiniai.

Mokinių laidos 2011 m.
4 kl.
Buvo mokinių 2010-2011 m. m. pabaigoje
46
Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 44
atestatą
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą
1

8 kl.
44
44

10 kl.
43
43

12 kl.
39
38

-

-

1

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:
Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime dalyvavo 28 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos žinių
patikrinime 28 mokiniai, matematikos žinių patikrinime 21 mokinys.
Brandos egzaminai:
Vieną valstybinį egzaminą pasirinko ir išlaikė 2 mokiniai.
Du valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 5 mokiniai, 13 proc. visų abiturientų.
Tris – penkis valstybinius egzaminus pasirinko ir išlaikė 21 mokinys, 54 proc. visų abiturientų.
Pakartotinoje sesijoje egzaminus laikė 5 mokiniai. 13 proc. visų abiturientų.
Tolimesnė 2011 m. abiturientų veikla:
Mokosi aukštojoje universitetinėje mokykloje 17.
Mokosi aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje (kolegijoje) 13.
Mokosi profesinėje mokykloje 4.
Dirba 4.
Karinė tarnyba 1.
II. NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE
Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 80 % mokykloje besimokančių mokinių.
Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą lanko 150 mokiniai.
Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 105 mokiniai.
Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 64 valandos, panaudota - 64 val.
Neformaliojo ugdymo užsiėmimus Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje lanko 63
mokiniai.
Gimnazijoje veikė šie neformalaus ugdymo būreliai:

Eil.
Nr.
1.
2.

Būrelio vadovo
pavardė v.
V. Jasevičius

Būrelio pavadinimas

3.

D. Gudaitienė

4.
5.

J. Bagdanavičius

6.
7
8.

A. Kyguolienė

Val.
sk.
2
2

Koncentrai

Krepšinis

Kaip
finansuojama
Mokinio krepšelis

Tinklinis

Mokinio krepšelis

Krepšinis

Mokinio krepšelis

1
1
1
1

1g-4g kl.
5-6 kl.
5-8 kl.
1g-4g kl.

Futbolas

Mokinio krepšelis

Už varžybas

Mokinio krepšelis

2,5
2
2

5 kl.
Ig-IVgkl.
Ig-IVg kl.

Ritminių šokių būrelis

Mokinio krepšelis

6
2

5-8 kl
Ig-IVg kl.

2g-4g
5-8 kl.

9.

Z. Belickienė

Šokiai

Mokinio krepšelis

6

5-8 kl.

10.

D. Platūkis

Instrument. ansamblis

Mokinio krepšelis

4

5-8 kl.

11.

D. Juozapavičius

Berniukų ansamblis

Mokinio krepšelis

2

1-4 kl.

Mokinio krepšelis

2

Ig-IVg kl.

13.

V. Zabita

Mišrus vokalinis
ansamblis
Keramika, Dailė

Mokinio krepšelis

2

3 kl.; 4kl

14.

L. Daniulevičienė

Mokinio krepšelis

3

5-I g kl.

15.

J. Lapinskienė

Darbščiosios rankos,
knygos bičiuliai
Sveikai ir saugiai
gyventi
Kalbinių komunikacijų

Mokinio krepšelis

1

1g kl.

Mokinio krepšelis

1

5 kl.

12.

16.

J. Narauskaitė

Dailės ir grafikos būrelis

Mokinio krepšelis

2

5-IIg kl.

17.

G. Griškevičius

Mokinio krepšelis

1

5-10 kl.

18.

R. Balčiūnienė

Mokinio krepšelis

1

7-10 kl.

19.

L. Jurčiukonienė

Jaunių ansamblis
( Santaika)
Jaunųjų žurnalistų
būrelis ( Santaika)
Matematikų būrelis

Mokinio krepšelis

1

3 kl.

20.

A. Mardosienė

Dramos būrelis

Mokinio krepšelis

1

2-3 kl.

21.

A. Žiulkienė

Lietuviškas žodis

Mokinio krepšelis

1

4 kl.

22.

D. Petrikienė

Lietuviškas žodis

Mokinio krepšelis

1

4 kl.

23.

A. Dudzinskienė

Popieriaus plastika

Mokinio krepšelis

1

2 kl.

24.

E. Strimaitytė

“Animaciniai f. ir aš”

Mokinio krepšelis

1

2 kl.

25.

D. Kundrotienė

Mokinio krepšelis

1

3-10 kl.

26.

L. Kučinskienė

Dailiųjų amatų būrelis
( Santaika)
“Pasakų svetainė”

Mokinio krepšelis

1

1 kl.

27.

D. Ardzevičienė

Etnokultūra

Mokinio krepšelis

1

1-4 kl.

28.

G. Kanapickas

Kraštotyros būrelis

Mokinio krepšelis

1

7 kl.

29.

A. Kyguolienė

Mokinio krepšelis

2,5

4-10 kl.

30.

P.Grėbliauskas

Ritminių šokių
(Santaika)
Šaulių būrelis

Mokinio krepšelis

4

5-IVg kl.

31.

I.Zailskienė

Pasakų svetainė

Mokinio krepšelis

2

1-3 kl.

Gimnazijos dalyvavimas programose, projektuose, konkursuose 2011m.
Olimpiados, konkursai, varžybos, projektai
Festivalis „Dainos ir šokio sūkury“
Tarptautiniame iTEC projekte
Vaikinų tinklinio turnyras. Oržyšas (Lenkijos Respublika)
Projektas,,Pasienio jaunimo bendradarbiavimas“ vasaros sporto
stovykla. Simnas
Estafetinis bėgimas,,Mirono kelias“. Daugų Vlado Mirono
gimnazija
Alytaus rajono mokinių sporto žaidynių mergaičių 5X5 salės
futbolo varžybos. Alovės pagrindinė mokykla
Alytaus rajono rudens kroso varžybos. Nemunaičio pagrindinė
mokykla

Rajoniniai,
respublikiniai
tarptautiniai
Respublikinis
Tarptautinis
Tarptautinis
tarptautinis

Rezultatai
Padėka
Dalyvaujame
III vieta

Rajoninis

V vieta

Rajoninis

V vieta

Rajoninis

Alytaus rajono mokinių sporto žaidynių mergaičių kvadrato
varžybos
Alytaus rajono mokinių sporto žaidynių merginų krepšinio
varžybos
Druskininkų savivaldybės krepšinio taurė. Druskininkai
Krepšinio turnyras 3x3, skirtas Lietuvos kariuomenės Krašto
apsaugos savanorių 20-osioms metinėms paminėti. Krosna
Vaikų futbolo žaidynės „Futbolo festivalis“. Simnas
Alytaus rajono „EŽIOGOLO“ finalinės varžybos. Simnas

Rajoninis

1-I vieta
1-II vieta
2-III vieta
II vieta

Rajoninis

II vieta

Rajoninis
Rajoninis

III vieta
I vieta

Rajoninis
Rajoninis

Alytaus apskrities „EŽIOGOLO“ finalinės varžybos. Simnas

Rajoninis

Rajoninis
Rajoninis

Be vietų
I vieta
I vieta
III vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
I vieta
5, 6 vietos

Rajoninis
Rajoninis

I vieta
III vieta

Respublikinis

III vieta

Rajoninis
Respublikinis
Respublikinis
Rajoninis

I vieta
I vieta
Padėka
II vieta

Respublikinis

Padėka

Rajoninis

Padėka

Rajoninis
Rajoninis

Padėka
I vieta

Lietuvos „EŽIOGOLO“ finalinės varžybos. Kaunas
FK „Simnas“ ir AAFF futbolo taurės varžybos. Simnas
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Futbolas. Simnas
Alytaus apskrities FF vaikų futbolo turnyras – Jono
Kubilevičiaus atminimo taurė. Simnas
Alytaus rajono moksleivių kvadrato sporto žaidynės. Butrimonys
Lietuvos moksleivių olimpinis festivalis. Zoninės kvadrato
varžybos. Alytus
Lietuvos moksleivių olimpinis festivalis. Zoninės futbolo
varžybos. Alytus
Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Krepšinis. Daugai
Matematikos „Bebro“ konkursas
Matematikos Kengūros konkursas
1-4 klasių mokinių rajoninė estafečių spartakiada „Būk vikrus,
netinginiauk, su manim palenktyniauk“
Moksleivių ir studentų vaizdo klipo kūrimo konkursas
„Svaigalai+iliuzija+ateitis lygu X“
Žemės mėnesio renginiai ir piešinių paroda konkursas „Miško
pasaka“
Matematikos olimpiada 5-12 kl.
Chemijos olimpiada 11 klasių grupėje

Respublikinis
Rajoninis

Chemijos olimpiada 9 klasių grupėje
Rajoninis
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
Rajoninis
užsienio lietuviškoms mokykloms XI- XII kl.
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
Rajoninis
užsienio lietuviškoms mokykloms 9-10 kl.
4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada
Rajoninis
Geografijos olimpiada 9-10 kl.
Rajoninis
Rusų kalbos olimpiada 2011
Rajoninis
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas vertimų ir iliustracijų
Respublikinis
projektas
Dailės olimpiada
Rajoninis
Iš viso: 15 - pirmų vietų, 2 - antros vietos, 8 - trečios vietos.

I vieta
III vieta
IV vieta
II vieta
I vieta
I vieta
Diplomas
III vieta

Popamokinė gimnazijos veikla:
Nemažai renginių skirta valstybinėms, tautinėms šventėms paminėti: pilietinė akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“ (skirta Sausio 13-ajai – laisvės gynėjų dienai), Vasario 16 d. minėjimas
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas, konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, piešinių ir rašinių konkursas
„Mano Lietuva“, Europos kalbų diena, Mirusiųjų atminties pagerbimo diena. Kiekvienais metais
gimnazijoje vyksta Respublikinis dainos ir šokio festivalis „Pavasario šėlsmas“, akcija „ Pasaulis
be skurdo“, Adventinė vakaronė „Gerumo angelai mūsų širdyse“, Naujametinis karnavalas,
„Veiksmo savaitė“, Tolerancijos diena, Antikorupcijos diena, Užgavėnių šventė, Valentino diena.
Nemažai teigiamų emocijų suteikė organizuoti tradiciniai renginiai: rugsėjo pirmoji –
Mokslo ir žinių diena, mokinių savivaldos diena, skirta mokytojo profesinei šventei, Šimtadienio,
Paskutinio skambučio ir Išleistuvių šventės.
Mokinių taryba organizavo šventes: „Šauniausių gimnazistų“ rinkimas, „APDO 2011“,
švarinimosi akciją „DAROM 2011“.
Nemaža naudos teikia pažintinės, mokomosios edukacinės išvykos. Mokyklos
internetinėje svetainėje gausu informacijos apie mokykloje organizuojamus renginius, su
ugdymo(si) procesu susijusios informacijos mokiniams, mokytojams, tėvams.
Vaiko gerovės komisijos veikla (pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai,
rezultatai):
Pagrindinės veiklos kryptys:
Mokiniai klasėse buvo supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis, Gimnazijos vidaus
tvarkos taisyklėmis, mokinių teisėmis ir pareigomis.
Visus metus vyko moksleivių lankomumo ir pažangumo apskaitos kontrolė. Buvo
aiškinamos gimnazijos nelankymo priežastys, vykdomi 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 ir žmogaus
saugą. IV g klasėse integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa bei „Alkoholio
tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa. Sveikos
gyvensenos ugdymas vykdomas bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybės 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, organizuota Nepilnamečių reikalų
specialisto paskaita Santaikos skyriaus mokiniams apie mokinių teises, pareigas, paskaita „Smurtas
tarp paauglių“.
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 9 d. „Antikorupcijos
diena“.
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. Įvykdyta 8, Ig, IIg klasių mokinių
apklausa „Patyčios mokykloje“, Alytaus rajono PPT tarnybos psichologės paskaita – testas
gimnazijinių klasių mokiniams dėl profesijos pasirinkimo.
Buvo teikiama individuali pagalba tėvams, mokytojams specialiojo ugdymo klausimais.
Mokytojai supažindinti su specialiojo ugdymo naujovėmis. 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. Toliau pildė informaciją „Vaiko kalba – vaiko dvasia“, kurioje
kaupiama įvairi pedagoginė psichologinė medžiaga .
IV. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA
Mokyklai 2011 m. priklausančios lėšos pagal moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių
apskaičiavimo metodiką - 2239754,08 Lt.
2011 metais skirta pagal sąmatą 94 proc. moksleivio krepšelio lėšų - 2216177,72 Lt,
faktiškai gavome 2177767 Lt.
Savivaldybės 2011 m. ugdymo aplinkai skirtos lėšos 686704,12 Lt.
Iš viso skirta lėšų mokyklai 2011 m. 3025042,76 Lt.
Vieno mokinio išlaikymas mokykloje 6519,49 Lt.
Mokymo
Vadovėliams Kvalifikacijos IKT
Profesijos
priemonėms
kėlimui
pasirinkimo
konsultavimui
Skirta lėšų
2700
18000
8100
8900
Panaudota lėšų 2000
16000
3059
6900
Mokyklos remontui 2011 m. skirtos lėšos - 2000 Lt, suremontuota elektros instaliacija.
Informacinių technologijų bazė:
mokinių skaičius vienam kompiuteriui 7 (mokinių skaičius/mokymui naudojami kompiuteriai)
Kompiuteriai:
34 kompiuteriai informatikos klasėse, 27 kompiuteriai dalykų kabinetuose, 5 - bibliotekoje,
9 - administravimui, 12 - kitose patalpose.
Nemokamas maitinimas:
2011-01-01 maitinama 289 mokiniai, 2011-12-31 maitinama 269 mokiniai.
Pavėžėjimas:
Mokykloje 277 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 403 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos
/pavežamų mokinių skaičius)
Maršrutiniu autobusu pavežami 100 mokinių.
Vieno mokinio pavėžėjimas maršrutiniu autobusu kainuoja 106 Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos
/pavežamų mokinių skaičius).
Tėvų, globėjų pavežami 27 mokiniai.

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
neturi
neturi
neturi

Socialiniai partneriai 2011 m., tarptautinis bendradarbiavimas 2011 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.
2011 metais užmezgėme bendradarbiavimą su Gardino miesto gimnazija Nr. 4.
VI. LAUKIAMI REZULTATAI
Pasiekti rezultatai:
Patvirtintas Alytaus r. Simno gimnazijos 2011-2014 metų strateginis planas.
Baigtas įgyvendinti projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.
Gimnazijinių klasių mokiniai dėvi mokyklines uniformas.
Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje visos klasės ir kabinetai sujungti į bendrą
kompiuterinį tinklą, visose klasėse veikia internetinis ryšys.
Laukiami rezultatai:
Kuriant saugesnę gimnazijos aplinką, bus įrengiamos vaizdo kameros gimnazijoje.
Toliau plėtojami užmegzti partneriški ryšiai su BMT komandomis.
Plėtojamas dalyvavimas tarptautiniame COMENIUS projekte.
Bus patobulinta mokinių pasiekimų ir įgūdžių diagnozavimo metodika.
Bus tęsiamas mokytojų, logopedo, soc. pedagogo darbo vietų modernizavimas pagal
MTP plius programos projektus.
Aktyvės ir bus rezultatyvesnė VGK veikla, sprendžiant mokinių lankomumo
klausimus.
Bus išgrynintos gimnazijos darbuotojų funkcijos pagal pareigybes, atnaujintos vidaus
tvarkos taisyklės.
Bus sprendžiamas mokinių užimtumas pertraukų metu.

