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Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktorius, 190984347 

 

 

Aplinkos ir išteklių analizė 

Išorės veiksniai: 

Politiniai veiksniai 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme pagrindiniai švietimo tikslai: išugdyti kiekvienam 

asmeniui vertybines orientacijas;  nustatyti asmens kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam 

įsigyti kompetencijų ir (ar) kvalifikaciją;  perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;  

sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros 

pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį. 

Valstybės švietimo 2013–2022  m. strategijos pagrindinis tikslas  –  paversti Lietuvos švietimą 

tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 

solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

Vyriausybės programoje teigiama, kad švietimo ir mokslo politikos esminė kaita – lanksti, 

valstybės poreikius tenkinanti, kokybiška ir kiekvienam prieinama švietimo sistema, kuri sudaro 

galimybes mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. 2017 m. įteisintos švietimo įstaigų vadovų 

kadencijos, planuojama peržiūrėti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pasiekti, 

kad ji tenkintų ambicingus švietimo kokybės lūkesčius ir sukurtų tokias socialines ir ekonomines 

mokytojo darbo sąlygas, kurios laiduotų pedagogo karjeros prestižą.  Numatoma remti mokyklų 

bendruomenių veiklą ir iniciatyvas, nukreiptas į visuomeninę ir pilietinę veiklą, emocinį ugdymą, 

mokomuosius tyrimus, kūrybiškumo ir verslumo kompetencijas, darnaus vystymosi sprendimus. 

Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane iškeltas prioritetas 

teikiamas švietimo paslaugų kokybei užtikrinti, pilietiškos, išsilavinusios, kūrybiškos, sveikai ir 

saugiai gyvenančios bendruomenės kūrimui. Švietimo programoje numatytomis priemonėmis 

siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo(si) aplinką.  

Vadovaudamasi šiais dokumentais mokykla modeliuoja strateginių tikslų įgyvendinimo programas, 

numato priemones bei jų įgyvendinimo etapus. 

 



Ekonominiai veiksniai 

Labai svarbi ekonominė mokyklos padėtis, savalaikis ir pakankamas mokyklos finansavimas.  

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos įdiegtas „klasių  komplektų“ modelis,  mokytojų etatinio 

apmokėjimo tvarka. Darbo užmokestis diferencijuojamas atsižvelgiant į darbuotojų atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams ir skirtingas darbo sąlygas. 

Teisės aktai numato galimybę skirti 2 procentus GPM lėšų,  kuriuos galima panaudoti mokyklos 

reikmėms.Tikslingas biudžeto paskirstymas daro tiesioginę įtaką mokyklos veiklai, kokybiškų 

paslaugų specialiųjų poreikių vaikams teikimui, pedagogų kvalifikacijos kėlimui, informacinės 

visuomenės plėtrai. Kintanti šalies švietimo politika trukdo kurti specialiosios mokyklos identitetą. 

Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus visi klasių komplektai jungtiniai. 

Socialiniai veiksniai 

 Socialiniai veiksniai 

Mokykloje ugdomi mokiniai, kurių šeimose yra sunki socialinė padėtis ir vyrauja klaidingas tėvų 

požiūris, jog mokytojas privalo išmokyti mokinį, turintį intelekto sutrikimą, psichologinių, 

emocinių bei vaiko raidos problemų. Pastebimas minimalus tėvų rūpinimasis vaikais. Prastėja 

mokinių sveikatos rodikliai, mažėja mokinių skaičius, todėl susiduriame su mokytojų darbo krūvio 

mažėjimu.  

Mokykloje ugdomi mokiniai iš 6 savivaldybių: Alytaus rajono, Alytaus miesto, Lazdijų rajono, 

Lazdijų miesto, Druskininkų savivaldybės ir Marijampolės rajono. Apie 87 proc. mokinių gyvena 

toliau nei 3 km nuo mokyklos ir negali kasdien vykti į (iš) namus(-ų), todėl penkias dienas per 

savaitę jie gyvena mokyklos bendrabutyje. 

 

Technologiniai veiksniai 

Informacinis raštingumas tampa neatsiejama kiekvieno piliečio išsilavinimo dalimi. 

Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra įpareigoja keisti mokymo metodiką, ugdymo procese 

diegti modernias mokymo(si) priemones, nuolat atnaujinti materialinę mokymo bazę, suteikia 

įvairesnes informacijos paieškos galimybes, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją, suteikia 

galimybes organizuoti ugdymą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Informacinių technologijų plėtra mokykloje suteikia naujas galimybes ir formuoja naujus 

informacinių technologijų panaudojimo būdus. Visi pedagogai turi IKT pažymėjimus, atitinkančius 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą. Pedagogai skatinami mokytis ir aktyviai dalyvauti 

diegiant mokomąsias kompiuterines priemones ugdymo procese. 

Vidaus veiksniai: 

Teisinė bazė 

Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, Konstitucija, Civiliniu 

kodeksu, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, 

Buhalterinės apskaitos įstatymu, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Valstybės registrų įstatymu, Valstybės informacinių 

išteklių įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Valstybinės kalbos įstatymu, Atmintinų dienų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako 

gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės 

nutarimais, poįstatyminiais aktais, raštais, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis. 

Organizacinė struktūra 

Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos steigėjas – Alytaus rajono savivaldybė.  Organizacinę 

struktūrą sudaro: 1. Savivalda: mokyklos taryba, mokytojų taryba. 2. Direktorius. 3. Metodinės 

grupės, Darbo taryba, Mokyklos vaiko gerovės komisija, etikos priežiūros komisija, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija, inventorizacijos ir turto pripažinimo netinkamu 

naudoti komisija, statinio kasmetinės priežiūros ir tinkamumo naudoti atsakingas asmuo. 



 

Valdymo schema 

 

Žmogiškieji ištekliai (pareigybės, kvalifikacija) 

Mokykloje 2018–2019 mokslo metais sukomplektuoti 4 klasių komplektai: pradinio ugdymo 

individualizuota programa – 1 komplektas, pagrindinio ugdymo individualizuota programa – 2 

komplektai, socialinių įgūdžių ugdymo programa – 1 komplektas. Mokosi 31 mokinys. Visi 

mokiniai gauna nemokamą maitinimą. 96 proc. mokinių į mokyklą atvežami mokykliniu autobusu. 

Mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V1-88 (1.6) patvirtintas pedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas. 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-195 patvirtintas 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 35,07. 

Mokytojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičius – 6,57 etato. Mokytojų etatų skaičius 

(pagal tarifikuotas val.) – 6,42 etato. Dirba 7 kvalifuoti mokytojai, iš kurių 4 metodininkai, 1 

vyresnysis mokytojas ir 2 mokytojai. Auklėtojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičius –7 

etatai. Auklėtojų etatų skaičius (pagal tarifikaciją) – 6,4 etato. Dirba 8 kvalifikuoti auklėtojai, iš jų 

1 vyr. auklėtojas ir 7 auklėtojai. Mokykloje – 1 vadovas, socialinis pedagogas, logopedas 

(metodininkas).  

Aptarnaujančio personalo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius sudaro 

11,25 etato. Personalą sudaro vyriausiasis buhalteris (1 etatas), ūkvedys (1 etatas), sekretorius (1 

etatas), bibliotekininkas (0,5 etato), valytojas (2 etatai), kiemsargis (0,5 etato), statinių ir pastatų 

priežiūros darbininkas (1 etatas), vairuotojas (0,5 etato), mokytojo-auklėtojo padėjėjas (1,5 etato),  

naktinis auklėtojas (1 etatas), rūbų prižiūrėtojas-skalbėjas (0,5 etato). 

Pedagogų kvalifikacijos kategorijos kėlimas mokykloje vykdomas vadovaujantis steigėjo – Alytaus 

rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programa. Visi mokyklos mokytojai įgiję informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau 

vadinama – IKT) taikymo kompetenciją. 

Sekretorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui Ūkvedys 

DDIIRREEKKTTOORRIIUUSS  

Vyriausiasis 

buhalteris 

Logopedas 

Socialinis pedagogas 

 

Auklėtojas 

 

Mokytojas 

 

Bibliotekininkas 

Kiemsargis 

Valytojas 

Naktinis auklėtojas 

 

Rūbų prižiūrėtojas-skalbėjas 

 

Statinių ir pastatų 

priežiūros darbininkas 

 

Mokytojo-auklėtojo 

padėjėjas   

Vairuotojas 



Planavimo sistema 

Mokykla veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, strateginį veiklos 

planą, ugdymo planus, bendrąsias ugdymo programas.  

Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) 

poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo planais. 

Pagrindiniai planavimo dokumentai yra šie: 

- Mokyklos strateginis veiklos planas, rengiamas planuojant mokyklos veiklą ateinantiems trejiems 

metams ir kasmet atnaujinamas. 

- Metinis veiklos planas, ugdymo planas, mėnesio renginių planas, individualizuotos ugdymo 

programos, socialinio pedagogo, bibliotekininko, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planai, Savivaldos organizacijų veiklos planai, 

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas. 

- Finansinę ir ūkinę veiklą numato rengdama biudžeto ir paramos lėšų panaudojimo sąmatas.  

- Finansų apskaitos politika, turto ir lėšų valdymo strategija. 

- Metodinės grupės, atsižvelgdamos į numatytus švietimo prioritetus, strateginius ir metų veiklos 

tikslus, rengia savo metinius veiklos planus. Mokytojai ugdymo turinį planuoja rengdami dalykų 

ilgalaikius planus ir individualizuotas ugdymo programas. 

Finansiniai ištekliai 

Finansinių išteklių valdytojas yra mokyklos direktorius. Mokykla, vadovaudamasi savo strateginiu 

veiklos planu, rengia biudžeto programų sąmatas, kurias tvirtina Alytaus rajono savivaldybės 

taryba. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų. 

Finansavimas yra skiriamas pagal valstybės funkcijas, programas ir priemones ugdymo proceso 

užtikrinimui. Papildomos lėšos gaunamos iš finansuojamiems projektams skiriamų lėšų, labdaros-

paramos fondų, rėmėjų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

Apskaitos tinkamumas 

  Mokykla yra asignavimų valdytoja. Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines 

ataskaitas vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2011-12-30 d. įsakymu 

Nr. V1-35 (1.6.)  „Dėl mokyklos apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų ir buhalterinės 

apskaitos registrų patvirtinimo“. Finansinių bei biudžeto ataskaitų rinkiniai sudaromi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR 

Finansų ministro įsakymu 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei kitais įsakymais ir teisės aktais. 

Mokykla yra asignavimų valdytoja, turi finansinį savarankiškumą. Mokyklos apskaitą tvarko ir 

finansinių bei biudžeto ataskaitų rinkinius sudaro mokyklos vyr. buhalteris. Rinkiniai teikiami 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka, išankstinė finansinė 

kontrolė atliekama pagal patvirtintą apskaitos politiką. 

Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos) 

Mokiniams, jų tėvams ir visuomenei informacija apie mokyklos veiklą skelbiama rajono 

žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje svetainėje www.spec.simnas.lm.lt, kuri yra pastoviai 

atnaujinama, oficialioje mokyklos Facebook paskyroje.  

Administracijos, sekretoriaus, logopedo, socialinio pedagogo ir mokytojų darbo vietos 

kompiuterizuotos su interneto prieiga. Naudojamasi mokinių bei pedagogų registrais, elektroniniu 

dienynu TAMO ir IQES vertinimo sistema. Mokyklos statistinė informacija pateikiama švietimo 

valdymo informacinėje sistemoje ŠVIS. Mokykla naudojasi buhalterinės apskaitos kompiuterine 

programa ,,Biudžetas VS“. 

http://www.spec.simnas.lm.lt/


29 kompiuteriai naudojami veikloje, 3 daugiafunkciniai aparatai, 2 spausdintuvai, 4 daugialypės 

terpės projektoriai. Veikia bevielis interneto ryšys (Wi-Fi). Poilsio kambariuose įdiegtas interneto 

ryšys, todėl popamokinės veiklos metu ir laisvalaikiu mokiniai gali naudotis 9 kompiuteriais.  

Naudojamasi 1 mobiliuoju telefonu bei 4 telefono abonentais. 

Vidaus darbo kontrolė 

Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo švietimo priežiūros ir kiti steigėjo deleguoti specialistai.  

Mokykloje kuriama ugdomojo proceso ir pedagoginės veiklos priežiūros sistema. Priežiūrą vykdo 

direktorius. Kiekvienais metais atliekamas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Sistemingai 

atliekami ir bendruomenėje aptariami narių saugumo, tarpusavio santykių, mokinių motyvacijos, 

mokinių pažinimo pagal mokymosi stilius tyrimai. Vykdoma sisteminga priimtų nutarimų kontrolė, 

kolegialus pamokų stebėjimas, mokytojų planų ir veiklos stebėsena.  

Stebėsenos rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose ir metodinių grupių susirinkimuose. 

Ūkinės veiklos kontrolę vykdo ūkvedys. 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės 

 Nuolatinis mokytojų siekimas pagilinti žinias ir įgyti naujų kompetencijų. 

 Kabinetų aprūpinimas interneto ryšiu, kompiuterine įranga. 

 Naudojamas elektroninis dienynas. 

 Mokyklos ir šalies tradicijų puoselėjimas.  

 Saugi, estetiška ugdymo aplinka ir palankus mikroklimatas. 

 Maksimalus mokinių užimtumas popamokinėje veikloje bei palankios sąlygos įvairiapusei 

mokinių saviraiškai. 

 Dėmesys vaiko sveikatai, gerovei ir saugumui. 

 Kryptingai vykdoma prevencinė veikla. 

Silpnybės 

 Stokojama gilesnio ir nuoseklesnio mokytojų bendradarbiavimo planuojant įstaigos strategiją, 

koreguojant ir įgyvendinant ne tik ugdymo turinį, bet ir kitas mokyklos veiklas. 

 Nepakankamas šiuolaikinių mokymo technologijų taikymas pamokose. 

 Skirtinga mokinių mokymosi patirtis ir motyvacijos stoka. 

 Dauguma mokinių nedrausmingi ir nemandagūs dėl elgesio ir emocijų sutrikimo.   

 Socialinis šeimos statusas, socialinių įgūdžių trūkumas, socialinė atskirtis. 

 Mokinių įsivertinimas. 

Galimybės 

 Konstruktyvių bendravimo formų su tėvais paieška, bendravimo ir bendradarbiavimo 

stiprinimas. 

 Pamokos vadybos tobulinimas, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai, 

informacinių technologijų ugdymo procese efektyvesnis naudojimas. 

 Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse erdvėse ir projektinių veiklų organizavimas.  

 Pedagoginės patirties sklaida.   

 Įvairių lėšų tikslingas pritraukimas ir panaudojimas materialinei bazei stiprinti, išorinėms 

erdvėms ir poilsio zonoms įrengti. 

Grėsmės  

 Mažėjantis mokinių skaičius. 

 Moralinių vertybių nuosmukis, neigiama socialinės aplinkos įtaka. 

 Didėjantis mokinių sergamumas. 

 Nestabili šalies švietimo politika. 

 Didelis dėmesys skiriamas dokumentų, aprašų ir įvairių tvarkų rengimui. 

 Mokinių, turinčių specialiuosius poreikius, integracija į bendrojo lavinimo mokyklas. 



Misija Ugdyti vaikus, turinčius intelekto sutrikimą, pagal mokyklos parengtas 

individualizuotas ugdymo programas, garantuoti ugdymo kokybę, atitinkančią 

įvairių mokinių gebėjimų poreikius. 

Strateginiai  

pokyčiai 

Planuojant ugdymo turinį, prioritetas bus teikiamas mokinių poreikių ir mokinių 

tėvų lūkesčių tenkinimui, komandų, grupių mokyklos bendruomenėje sutelkimui 

bendriems susitarimams priimti bei jiems įgyvendinti ir šių komandų veiklos 

tobulinimui. 

 

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:  

(institucijos / įstaigos strateginis tikslas) 

01 Kurti pilietišką išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią 

bendruomenę 

Strateginio tikslo aprašymas: 

Vadovaudamasi Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Bendrosiomis programomis, 

Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, 

atsižvelgdama į  Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021  metų strateginį  veiklos planą,  

mokykla  įgyvendina pagrindinio ugdymo programas, siekdama  sudaryti sąlygas kiekvienam 

mokiniui patirti mokymosi sėkmę, kuria inovatyvią, sveiką, saugią ir modernią ugdymo(si) 

aplinką, ugdo asmenybę, gebančią savarankiškai, atsakingai mokytis, kurti savo bei 

bendruomenės gyvenimą. 

Mokykloje siekiama, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir kokybė atitiktų ugdymo standartus, o 

mokymas – skirtingas mokinių galimybes ir mokymosi poreikius.  

Bus siekiama išlaikyti pripažintos pasiūlos tęstinumą: 1–4 klasėse choreografija, 5–10 klasėse 

buities kultūra, 7–10 klasėse integruotas gamtos mokslų kursas, integruotas socialinio mokslų 

kursas, 1–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse kryptingas technologijų kursas (pynimas iš 

vytelių). Tobulinamas tęstinių integruotų programų (Gyvenimo įgūdžių, Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai, Žmogaus saugos, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos, Etninės kultūros, Pilietiškumo, Karjeros ugdymo programos) 

įgyvendinimas. Planuojamas sistemingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir rūpinimasis 

mokytojų kompetencijų kokybe. Gerinama ugdymo kokybė pagrindinį dėmesį skiriant  

akademiniams pasiekimams ir palankaus klimato kūrimui, pasitikėjimo mokytoju ir specialistais 

stiprinimui: ugdymo individualizavimui, diferencijavimui ir dalykų ryšių integracijai. Didelis 

dėmesys skiriamas pamokos vadybos tobulinimui: mokytojo ir mokinio darbo santykiams 

pamokoje naudojant įvairias praktines veiklas, netradicinius metodus, vedant atviras pamokas 

kolegoms. Bendradarbiaujant su auklėtojais vykdyti ugdymo proceso tęstinumą popamokinėje 

veikloje. 

Organizuojamas kryptingas mokytojų, vadovų kvalifikacijos tobulinimas, siūloma mokytis visai 

pedagogų bendruomenei kartu, skatinama lyderystė. Sudaromos sąlygos kiekvienam 

bendruomenės nariui būti aktyviu mokyklos kaitos proceso dalyviu, į procesus aktyviai įtraukiant 

tėvus, globėjus.  

 Mokymosi veiksmingumui užtikrinti taikomos įvairios veiklos formos mokiniams pažinti. 

Prioritetas, planuojant ugdymo turinį, bus teikiamas mokinių poreikiams ir mokinių tėvų 

lūkesčiams.  



 

 

Ekonominės klasifikacijos 

grupė       

 2018-ųjų 

metų 

asignavimai 

2019-ųjų metų 

asignavimų 

planas 

2020-ųjų lėšų 

projektas 

2021-ųjų lėšų 

projektas 

1. Iš viso lėšų poreikis: 373,4 330,0 330,0 330,0 

1.1. išlaidoms, iš jų: 373,4 330,0 330,0 330,0 

1.1.1. darbo užmokesčiui  231.0 270.7 270.7 270.7 

1.2. turtui įsigyti      

2. Finansavimo šaltiniai: 373,4 330,0 330,0 330,0 

2.1. Savivaldybės lėšos, iš 

viso: 

373,4 330,0 330,0 330,0 

2.1.1. Savivaldybės 

biudžetas, iš viso: 

373,4 330,0 330,0 330,0 

2.1.1.1. Savivaldybės 

biudžeto lėšos (SB) 

1,5 4,9 4,9 4,9 

2.1.1.2. Dotacijos iš 

valstybės ir kitų valstybės 

valdymo lygių (D) 

371,9 325,1 325,1 325,1 

2.2. Valstybės biudžeto 

lėšos (VB) 

 

    

2.3. Europos Sąjungos ir     

Mokykloje siekiama sukurti estetiškai patrauklią, saugią, modernią ugdymosi aplinką, kuri iš 

esmės atitiktų vaikų ir jaunuolių ugdymo(si) poreikius. Humaniškos, bendruomeniškos, 

kūrybiškos bei tolerantiškos aplinkos užtikrinimas padės įstaigai būti konkurencingai kitų regiono 

mokyklų atžvilgiu. Kadangi mokiniai į mokyklą susirenka iš skirtingų ugdymo įstaigų ir skiriasi 

jų mokymosi kompetencijų lygmuo, siekiama užtikrinti mokymosi aplinkos saugumą ir pagalbą 

adaptuojantis naujoje aplinkoje, stiprinant mokinių saugumo ir pasitikėjimo savimi lygį. 

Prioritetas – komandų, grupių mokyklos bendruomenėje sutelkimas bendriems susitarimams 

priimti ir jiems įgyvendinti. 

Siekti, kad maitinimas atitiktų vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus bei taisykles, 

ugdyti estetinį skonį bei maitinimosi kultūrą. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: 

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje. 

Efekto kriterijus  

Mokykloje besimokančių mokinių dalis nuo pageidaujančių mokytis skaičiaus, proc. 

 

Kodas Vykdomos programos pavadinimas  

(programos pavadinimas) 

01 

 

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje (Alytaus 

rajono savivaldybės strateginime veiklos plane atitinka 09 programą „Švietimo, 

sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje“). 

Efekto kriterijus (-ai): 

E-01-01-01 Mokykloje besimokančių mokinių dalis nuo pageidaujančių mokytis skaičiaus, proc. 

 

          Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

  

     tūkst. Eur  



kitų užsienio fondų 

paramos lėšos (ES) 

2.4. Kitų šaltinių lėšos   

(KT) 

    

 

 

Mokyklos direktorė              Janė Žeimienė 

 

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas        Jonas Žemaitis 

 

    

Data 2019-05-31 

 

 

Strateginio veiklos plano priedai 

 

1 priedas. 1 b forma. Programos aprašymas. 

2 priedas. 1 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslų, uždavinių ir priemonikų išlaidų suvestinė. 

3 priedas. 2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė. 

 

 

 
____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdyje 

2019 m. sausio 21 d. 

protokolu Nr. V15-4 (4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 1 b forma 

Aytaus r. Simno specialioji mokykla 

(Savivaldybės, arba įstaigos pavadinimas) 
 

 

ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOJE 
(programos  pavadinimas) 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai. 

Asignavimų valdytojas  

(-ai), kodas (-ai) 

Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktorius, 190984347 

Vykdytojas (-ai), kodas(-ai) Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos bendruomenė, A11.9 

 

Programos pavadinimas 
Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra 

savivaldybės teritorijoje. 

 

Alytaus rajono savivaldybės strateginiame 

veiklos plane – Švietimo, sporto paslaugų 

tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje. 

Kodas 01 

 

 

09 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta siekiant kūrybiškai teikti švietimo paslaugas, 

ugdant specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto) mokinius. 

Sudaryti tinkamas ir sveikas sąlygas ugdant jų savarankiškumą 

atsakingai kurti savo gyvenimą, integruotis į visuomenę.   

Siekiama gerinti sąlygas mokinių gebėjimams ugdyti ir 

poreikiams tenkinti aprūpinant ugdymo procesą tam tikslui 

reikalingomis specialiosiomis priemonėmis, kompensacine 

technika, plėtojant pedagogų profesinę kompetenciją bei 

įtraukiant tėvus į mokyklos gyvenimą. Vykdyti 3 metų Socialinių 

įgūdžių ugdymo programą, veiklas nukreipti socialiniams ir 

darbiniams įgūdžiams formuoti, rūpinantis kiekvieno mokinio 

socialine gerove ir integracija. 

Vykdoma programa atitinka Alytaus rajono savivaldybės 

strateginio veiklos plano 09 programos „Švietimo, sporto 

paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje“ 09.01 tikslo 

„Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos 

kūrimas“ 09.01.01. uždavinio „Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti 

išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas“ ir 09.01.02. 

uždavinio „Sudaryti saugias sąlygas mokiniams pasiekti 

mokyklą, užtikrinti teisės aktų dėl mokinių pavežėjimo 

įgyvendinimą“. 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus rajono 

savivaldybės strateginį 

plėtros planą) 

Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir 

socialinio vystymo 

Kodas 02 



Šia programa 

įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

KURTI PILIETIŠKĄ, IŠSILAVINUSIĄ, 

KŪRYBIŠKĄ, SVEIKAI IR SAUGIAI 

GYVENANČIĄ BENDRUOMENĘ 

Kodas 01 

 

Programos tikslas Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir 

saugios aplinkos kūrimas 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato ir produkto kriterijai) 

Teikti kokybiškas švietimo ir socializacijos paslaugas, kurti bendruomenės poreikius atitinkančią 

ugdymo aplinką. Ypatingą dėmesį skirti ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui, ugdyti 

savarankišką ir atsakingą pilietį, pasirengusį tolimesniam mokymuisi, socializacijai šiuolaikinėje 

visuomenėje. Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir gerosios darbo patirties sklaidą. 

Kurti ir plėtoti bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines aplinkas ugdymo(si) procese: 

sukurti naujas edukacines erdves; užtikrinti sveiką ir saugią edukacinę aplinką. 

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo 

programas.  
Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią 

ugdymo aplinką. 

Šis uždavinys įgyvendinamas tokia priemone: 

01 priemonė. Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių (rugsėjo 1 d.), asmenimis.  

02 uždavinys. Sudaryti saugias ir patogias sąlygas mokiniams pasiekti mokyklą, užtikrinti 

teisės aktų dėl mokinių pavėžėjimo įgyvendinimą. 

Mokykla užtikrina toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančių mokinių vežiojimą į mokyklą.  

Šis uždavinys įgyvendinamas tokia priemone: 

01 priemonė. Mokinių pavežamų į mokyklą skaičius, asmenimis. 

Rezultato kriterijai: 

Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokykloje tenka mokinio krepšelio (mokymo) lėšų – 

4,8 tūkst. Eur.   

Produkto kriterijai išdėstyti programos 2 lentelėje „Vertinimo kriterijų suvestinė“. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai, 

aprašomi efekto kriterijai)  

Efektyviai ir racionaliai panaudos finansinius ir žmogiškuosius išteklius komplektuojant klases. 

Tikslingai naudojant mokinio krepšelio lėšas, teiks ugdytiniams kokybiškesnes švietimo 

paslaugas pagal jų gebėjimus ir poreikius. Organizuojant specialiąją pedagoginę pagalbą bei 

specialųjį ugdymą, sudarys sąlygas vaikų saviraiškai ir socializacijai. Geras mokyklos klimatas, 

saugi ir sveika mokymosi ir darbo aplinka, kvalifikuoti specialistai, efektyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas stiprins mokyklos pozicijas. Gerės mokytojų ir mokinių santykiai, mokykloje 

bus išvengiama patyčių, smurto ir užtikrinamas mokinių saugumas.  

Mokant ir skatinant mokinius veiksmingai bendradarbiauti su kitais mokyklos bendruomenės 

nariais, spręsti konfliktines situacijas, problemas, svarbu tai, kad mokytojai bei kiti mokykloje 

dirbantys specialistai ir administracija patys turėtų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Tai 

reikalaus iš mokytojo sąmoningumo ir pareigingumo, savo pareigų ir mokyklos vaidmens 

suvokimo, pasitikėjimo mokiniais ir pagarbos jiems, noro suprasti ir jiems padėti. Mokyklos 

bendruomenė bus aktyviau įtraukiama į mokyklos valdymą ir kaitos procesą. 

Neformaliojo švietimo įvairovė leis mokiniams ugdytis asmenines, socialines, edukacines ir  

profesines kompetencijas. 

Vykdant projektines veiklas ir intensyvinant bendrabiavimą bus pritraukiamos papildomos lėšos 

mokyklai. 

Mokyklos administracija užtikrins patalpų švarą, tinkamą jų techninę bei sanitarinę būklę, 



patalpose esančio inventoriaus priežiūrą, remontą, atnaujinimą (esant finansinėms galimybėms).  

Teikiamos kokybiškos maitinimo ir pavėžėjimo paslaugos, iš dalies aprūpinama ūkinėmis, švaros 

ir higienos priemonėmis.  

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos ir savivaldybės biudžeto lėšos, 2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio lėšos. 

Veiksmai, numatyti Alytaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

vykdoma programa: 

2 prioritetas. Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo. 2.4. tikslas. Vystyti 

šiuolaikišką švietimo sistemą, užtikrinant švietimo kokybę ir užimtumą. 2.4.1. uždavinys. 

Atnaujinti švietimo infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę. 2.4.2. Plėsti švietimo paslaugų 

spektrą ir gerinti švietimo darbuotojų darbo kokybę. 

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių 

įstatymas, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymas, Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 

įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu 

Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (II 

prioritetas „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas”), 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir vėlesni pakeitimai, Alytaus r. Simno 

specialiosios mokyklos nuostatai, patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

30 d. sprendimu Nr. K-297 „Dėl Alytaus rajono Simno specialiosios mokyklos pavadinimo ir 

nuostatų pakeitimo“. 

Kita svarbi informacija: 

 

Mokyklos direktorė                   Janė Žeimienė 

 

 

Alytaus rajono savivaldybės adminitracijos  

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas             Jonas Žemaitis 

  

    

Data 2019-05-31 

 
 

____________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
                         2 priedas 
                         1 lentelė  

 

 

 

 

2019–2021 METŲ ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS    

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS  

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 

                         tūkst. Eur  
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09 PROGRAMA. ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 

01 Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos sukūrimas 

01 01 Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas 

01 01 02 Pradinio, 

pagrindinio 

indivilizuoto 

ir socialinių 

09 

1
9
0
9

8
4
3

4
7
 

A
1

1
.9

 

Iš 

viso: 

373,4 373,4 231,0   330,0 330,0 270,7   330,0 330,0 Vaikų ir 

mokinių 

skaičiaus 

kaita 

asmenimis 31 31 31 31 

D 371,9 371,9 231,0   325,1 325,1 270,7   325,1 325,1 



 
įgūdžių  

ugdymo 

proceso 

užtikrinimas 

SB 1,5 1,5     4,9 4,9     4,9  4,9  lankančių 

(rugsėjo 1 

d.) 

01 02 01 Mokinių 

vežimo 

organizavimas 

09 

1
9
0
9

8
4
3

4
7
 

A
1

1
.9

 

Iš 

viso: 

                    Mokinių 

pavežamų 

į mokyklą 

skaičius 

asmenimis 27 28 29 29 

      

                    

      

                    

01 Iš viso uždaviniui  373,4 373,4 231,0      330.0 330.0 270.7 
 330,0 330.0  

01 Iš viso tikslui:   373,4 373,4 231,0           330,0 330,0 270,7 
  330,0 330,0   

01 Iš viso  programai:   373,4 373,4 231,0           330,0 330,0 270,7 
  330,0 330,3   

                                                        

 Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  
              

              
              

          

tūkst. Eur 
           

  
   

                       

Ekonominės 

klasifikacijos grupės 

2018-ųjų 

metų 

asignavi

mai 

2019-ųjų 

metų  

asignavi

mų 

planas 

2020-ųjų lėšų 

projektas 

2021-ųjų lėšų 

projektas 

           

           

           

           

1. Iš viso lėšų poreikis: 373,4 330,0 330,0 330,0            

1.1. išlaidoms, iš jų: 373,4 330,0 330,0 330,0            

1.1.1. darbo užmokesčiui 231,0 270,7 270,7 270,7            

1.2. turtui įsigyti                     

2. Finansavimo šaltiniai: 373,4   330,0 330,0  330,0             

2.1. Savivaldybės lėšos, 

iš viso: 
373,4 330,0 330,0 330,0 

           

2.1.1. Savivaldybės 

biudžetas, iš jo: 
373,4 330,0 330,0 330,0 

           

2.1.1.1.  Savivaldybės 

biudžeto lėšos (SB) 1,5 4,9 4,9 4,9 

           

2.1.1.2.  Dotacijos iš 

valstybės ir kitų valstybės 

valdymo lygių (D) 

371,9 325,1 325,1 325,1 

           



 

2.2. Valstybės biudžeto 

lėšos (VB) 
        

           

2.3. Europos Sąjungos  

ir kitų užsienio fondų 

paramos lėšos (ES) 

        

           

2.4. Kitų šaltinių lėšos( 

KT) 
        

           

                            

Finansavimo šaltiniai: 

              

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti,  biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt. 

              

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 

kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio 

krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos. 

              

                            

Direktorė        Janė Žeimienė            

Padalinio / įstaigos vadovo 

pareigos                                                                               

    

 

 

 

Parašas 
 

 V. Pavardė 

           

     
         

              

                            
                            

 

                     

Alytaus rajono savivaldybės administracijos 

 švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

    Jonas Žemaitis            

Asmens, atsakingo už programos 

koordinavimą, 

 pareigos 

 Parašas   V. Pavardė            

Data 2019-05-31 

 
 

 

                                                                                                                 

                                                 

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                                                                                                                      3 priedas  

                     2 lentelė  

                 Alytaus r. Simno specialioji mokykla 

                    (padalinio / įstaigos pavadinimas) 

 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Vertinimo kriterijaus 

 

Vertinimo kriterijaus reikšmės 

(metais) 

Kodai 

Pavadinimas, mato vienetas  

 

Vertinimo 

kriterijaus  

kodas 

2018 2019 2020 2021 

Strateginio 

tikslo 

 kodas 

Programos 

kodas 

Programos 

tikslo kodas 

Uždavinio 

kodas 

    

Efekto kriterijus (-ai) 

01 01   Mokykloje besimokančių mokinių dalis 

nuo pageidaujančių mokytis skaičiaus, 

proc. 

E-01-01-01 100 100 100 100 

Rezultato kriterijus (-ai) 

01 01 01  Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo 

mokyklose tenka krepšelio lėšų, tūkst. Eur. 

R-01-01-01 4,8 4,8 4,8 4,8 

Produkto kriterijus (-ai) 

01 01 01 01 Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių 

(rugsėjo 1 d.), asmenimis 

P-01-01-01-01 31 31 31 31 

01 01 01 02 Mokinių pavežamų į mokyklą skaičius, 

asmenimis 

P-01-01-02-01 27 28 29 29 

 

 

            Mokyklos direktorė                                                                Janė Žeimienė 

 

            Alytaus rajono savivaldybės administracijos  

            Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas                                                                                                                     Jonas Žemaitis 

  

 

Data 2019-05-31 
 

 

__________________________  


