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ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2012 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 

  2012-01-01 2012-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 99 93 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 71 67 

 Iš jų :   

 mokytojų pagrindinėse pareigose 57 52 

 mokytojų antraeilėse  pareigose 14 15 

3. Atestuotų pedagogų skaičius  71 67 

 Turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 11 12 

 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 43 37 

 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 

2012-09-01 24 23 33 21 39 34 38 31 39 32 34 36 384 

 

 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 

 

 

 

2012-09-01 1 2 6 5 9 6 3 7 4 8 51 

Spec. poreikių mokinių  mokykloje 2012-01-01  buvo  20 (60 log.), 2012-12-31 buvo 17 (61 log.); 

Mokymosi programą 2012-2013 m. m. kartoja 0 mokinių, 

Mokinių skaičius 2011-2012 m. m. pabaigoje – 462 mokiniai. 

 



 

 

 

 

Mokinių laidos 2012 m.  

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

Buvo mokinių 2011-2012 m. m. pabaigoje 49 47 48 24 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

47 47 48 24 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą 2 - - - 

 

              Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:  

Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinime dalyvavo 48 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos žinių 

patikrinime 48 mokiniai, matematikos žinių patikrinime 48 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 2012 m. abiturientų veikla: 

Mokosi aukštojoje universitetinėje mokykloje 16 (67 proc.). 

Mokosi aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje (kolegijoje) 6 (25 proc.). 

Mokosi profesinėje mokykloje 1 (4 proc.). 

Dirba 1 (4 proc.). 

 

III. NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

             Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 82 % gimnazijoje besimokančių mokinių. 

Vieną neformaliojo ugdymo užsiėmimą lanko 167 mokiniai. 

Du ir daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 97 mokiniai. 

Pagal ugdymo planą neformaliajam ugdymui skirta 61 valanda, panaudota – 60 val. 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimus Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje lanko 50 mokinių. 

Gimnazijoje vykdomas neformalusis  ugdymas:   

           1. Meninė raiška (liaudiškos muzikos kapela, berniukų ansamblis, mišrus vokalinis 

ansamblis, pop choras, keramikos būrelis, dailės ir grafikos būrelis, dailiųjų amatų būrelis, 

darbščiųjų rankų būrelis, popieriaus plastika) – 17 val. 

             2. Sportas, sveika gyvensena (sveikai ir saugiai gyventi, krepšinio, tinklinio, futbolo, 

ritminių šokių, tautinių šokių būreliai) – 30 val.  

             3. Informacinės technologijos (interneto svetainė) – 2 val. 

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

kalbinės raiškos būrelis, lietuviškas žodis būrelis, dramos būrelis, pasakų svetainė) – 9 val. 

             5. Etninė kultūra, kraštotyra (kraštotyros būrelis) – 1val.  

             6. Kita veikla (šaulių būrelis, matematikos labirintai, „Animaciniai filmai ir aš“, 

matematikų būrelis) – 9 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, karnavalas, APDO-2012“, šauniausio gimnazisto rinkimas, adventinė popietė 

„Adventinio vainiko pynimas“, Užgavėnių šventė, Valentino diena. 

             Prasmingai paminėtos Tolerancijos diena „Tolerancijos skėtis“, antikorupcijos diena, 

atmintinos datos: Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, pilietinės akcijos „ Pasaulis 

be skurdo“, „Uždek žvakutę ant pamiršto kapo, „Gerumo nebūna per daug“,, Augsiu aktyvus“, 

Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje vyko akcija "Už švarią žemę ir tyrą vandenį". 

 „Atmintis gyva, nes liudija“, Žydų genocido diena, savaitė be patyčių. 



 

 

Pradinių klasių renginiai: pirmą kartą vyko pradinių klasių mokinių ,,Mažųjų talentų 

šou“, šeimos šventė, tradicinė Abėcėles šventė, rudens kermošius, karnavalas. 

Pažymėjome  Jono Mačiulio – Maironio 150 – ąsias gimimo metines, gimnazijoje 

vyko projektas ,,Savaitė su Maironiu“. Per lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, istorijos, 

dailės, muzikos, informatikos, tikybos pamokas minėjome, skaitėme ir analizavome poeto eiles, 

iliustravome eilėraščius, dainavome Maironio kūrybą. 

Organizuotos išvykos, edukacinės programos pasitarnavo mokinių kūrybinių, 

organizacinių gebėjimų ugdymui, savojo krašto istorijos, etnokultūros pažinimui: pradinukų 

ekskursija į Kalvarijos mini zoologijos sodą. II – IV gimnazijos klasių mokiniai vyko į LITEXPO  

parodą „MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2012“, mokiniai lankėsi  Metelių regioniniame 

parke, buvo išvykę į Šiaulius kraštą, keliavo po Anykščių kraštą, 

Mokiniai, aktyviai dalyvavę mokyklos veikloje ir pasižymintys gerais mokymosi 

rezultatais buvo paskatinti išvyka į sovietinį bunkerį, esantį už Vilniaus,  

Simno gimnazijos mokytojų ir mokinių delegacija svečiavosi Baltarusijoje: gavę 

kvietimą, lankėsi 4-oje Gardino gimnazijoje.    

Gimnazijoje vyko parodomieji debatai tema „Bendravimas socialiniuose puslapiuose 

kelia grėsmę jaunimui". Parodomuosius debatus stebėję Ig - IIg klasių mokiniai susipažino su 

debatų organizavimo ir vedimo metodika 

 Alytaus r. visuomenės sveikatos biuro organizuota "Savaitės be patyčių" akcija 

"Origamiada" pirmiausia įvyko Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje.   

IIg  klasių mokiniams  organizavome profesinio orientavimo paskaitą „Mano norai ir 

galimybės“, kurią vedė Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro 

psichologė Daiva Antanavičiūtė. Paskaitoje mokiniai buvo raginami jau dabar susimąstyti apie 

tolesnį mokymąsi ir profesijos pasirinkimą.  

Minint Saugaus interneto dieną, „Microsoft“ atstovas vedė saugaus interneto pamoką 

Simno gimnazijoje.  

 

Mokinių pasiekimai 2012 m. (renginiai, konkursai, varžybos, projektai) 

 

Olimpiados, konkursai, varžybos, projektai Rajoniniai, 

respublikiniai 

tarptautiniai 

Rezultatai 

Festivalis „Dainos ir šokio sūkury“ 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 

Druskininkų savivaldybės krepšinio taurė Alytaus r. finale 

Miroslave 

Apskrities I vieta 

Tarptautinės futbolo varžybos „Odinis kamuolys – čempionų 

taurė“ Sankt – Peterburge, Rusijoje 

Tarptautinis 12 vieta 

 

Krepšinio turnyras „Vasario 16-ajai“ paminėti Alovėje Rajoninis I vieta 

Projektas „Ateities čempionai“. Varžybos išaiškinti 

sportiškiausią šalies mokyklą Kėdainiuose 

Respublikinis 4 vieta 

Alytaus rajono „GOLO" finalinės varžybos Simne Rajoninis I vieta 

I vieta 

Alytaus apskrities „GOLO" finalinės varžybos Simne Apskrities I vieta 

III vieta 

Lietuvos Respublikos „GOLO" finalinės varžybos Kaune Respublikinis I vieta 

Tarptautinės futbolo varžybos „Kiemo komandų turnyras“ Tarptautinės 8 vieta 



 

 

Maskvoje, Rusijoje 

FK „Simnas“ ir AAFF futbolo taurės varžybos Simne Rajoninės IIIvieta 

IVvieta 

Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Futbolas Simne Rajoninės I vieta 

Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Kvadratas  

Butrimonyse 

Rajoninės I vieta 

Alytaus rajono moksleivių sporto žaidynės. Kvadratas 

Butrimonyse 

Rajoninės I vieta 

Lietuvos moksleivių olimpinis festivalis. Zoninės kvadrato 

varžybos Alytuje. 

Rajoninės III vieta 

Lietuvos moksleivių olimpinis festivalis. Zoninės kvadrato 

varžybos Alytuje 

Rajoninės 4 vieta 

Lietuvos moksleivių olimpinis festivalis. Zoninės futbolo 

varžybos Alytuje 

Rajoninės III vieta 

Lietuvos mokinių fotografijos konkursas Respublikinis Laureato 

diplomas 

Matematikos Kengūros konkursas Respublikinis I vieta 

IV-V klasių mokinių respublikinis matematikos olimpiados 

rajoninis etapas 

Rajoninis I vieta 

Dalyvavimas akcijoje „Mano miestelis be pavojingų atliekų“ Respublikinis Padėka 

Istorijos olimpiada Rajoninis III vieta 

Matematikos olimpiada 5-12 kl. Rajoninis 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 

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 

Chemijos  olimpiada 12 kl.  Rajoninis   II vieta 

 
Iš viso: 14 pirmų vietų, 3 antros  vietos, 7 trečios vietos. 

 
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 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 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

IKT Profesijos 

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 Išsilavinimas Vadybinė kategorija 

Direktorius Evaldas Jakubavičius Aukštasis neturi 

Pavaduotoja Vita Jatkauskienė  Aukštasis neturi 

Pavaduotoja Danguolė Grėbliūnienė Aukštasis neturi 

 

Socialiniai partneriai 2012 m., tarptautinis bendradarbiavimas 2012 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: 

Gimnazijos patalpose įrengtos vaizdo kameros.  

 Mokyklos komanda, dirbusi BMT projekte, dalyvavo baigiamajame renginyje 

Vilniuje, atliko visas užduotis. 

 Dalyvavimas Comenius projekte „WET – Water Europe`s Treasure“. 

 Modernizuotas logopedės kabinetas. 

 Atnaujintos Simno gimnazijos mokinių elgesio taisyklės. Naujose mokinių taisyklėse 

detalizuoti punktai lankomumo klausimais. VGK lankomumo kausimus aptaria kiekvieną mėnesį. 

Baigta MTP plius programa. 

Organizuotas renginys Simno pradinės parapijinės mokyklos 230 metų jubiliejui 

paminėti. 

Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje sumontuotas naujas kieto kuro katilas. 

Mokinių užimtumui spręsti su Simno bendruomenės pagalba gautas stalo teniso stalas, 

naudojamas futbolo stalas, laimėtas „Golo“ varžybose. 

 

Laukiami rezultatai: 

 Bus peržiūrėtos ir koreguotos gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės. 

Bus išgrynintos gimnazijos darbuotojų funkcijos pagal pareigybes, atnaujintos vidaus 

tvarkos taisyklės. 

 Bus sutvarkytas sporto salės apšvietimas. 

Planuojamas dirbtuvių elektros instaliacijos atnaujinimas. 

Įrangos sporto aikštyno dangos priežiūrai įsigijimas. 

Planuojama įsigyti mažojo golfo įrangos ir inventoriaus. 

Tęsiamas dalyvavimas Comenius projekte „WET – Water Europe`s Treasure“. 

Bus parengta mokinių pasiekimų ir įgūdžių diagnozavimo metodika. 

Tobulės pamokos organizavimas ir planavimas. 

Sudarytos kuo palankesnės sąlygas kiekvienam vidurinio ugdymo programos 

mokiniui pasirinkti ugdymo turinį pagal poreikius ir galimybes. 

 

 

Direktorius                       Evaldas Jakubavičius  


