
 

 

      PATVIRTINTA 

      Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos 

      direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

      įsakymu Nr. V1-24 (1.6) 

 

ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS  

INTERNETO SVETAINĖS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos interneto svetainės aprašo (toliau – Aprašas) 

tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose.  

2. Mokyklos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti 

informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta 

informacijai apie mokyklos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti 

mokyklos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms 

elektroninių ryšių priemonėmis teikti. 

3. Mokyklos interneto svetainė atitinka Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, 

administravimo nuostatas. Pateikiama informacija susisteminta ir reguliariai atnaujinama.  

4. Mokyklos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis – atspindintis 

mokyklos veiklą.  

5. Mokyklos interneto svetainė nenaudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. 

6. Mokyklos interneto svetainėje visa informacija pateikta lietuvių kalba.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA 

 

7. Mokyklos interneto svetainės struktūra aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės tikslios 

ir ne ilgesnės kaip penki reikšminiai žodžiai. Įstaigos interneto svetainę sudaro šie skyriai ir jų 

sritys: 

7.1. Naujienos. 

7.2. Administracinė informacija: 

7.2.1. Nuostatai; 

7.2.2. Strateginis veiklos planas; 

7.2.3. Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

7.2.4.  Mokinių priėmimas į mokyklą; 

7.2.5. Mokyklos vaiko gerovės komisija ir jos veikla; 

7.2.6. Viešieji pirkimai; 

7.2.7. Biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniai; 

7.2.8. Darbo užmokestis. 

7.3. Apie mokyklą: 

7.3.1. Vizija, misija; 

7.3.2. Atributika; 

7.3.3. Tradiciniai renginiai; 

7.3.4. Istorija; 

7.3.5. Rėmėjai; 

7.3.6. Socialiniai partneriai. 

7.4. Struktūra, kontaktai ir darbo laikas: 

7.4.1. Įstaigos valdymo struktūra; 

7.4.2. Administracija; 
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7.4.3. Mokytojai; 

7.4.4. Darbuotojai; 

7.4.5. Kontaktai ir darbo laikas. 

7.5. Korupcijos prevencija. 

7.6. Teisinė informacija: 

7.6.1. Teisės aktai; 

7.6.2. Pranešėjų apsauga. 

7.7. Veikla: 

7.7.1. Metinis veiklos planas; 

7.7.2. Veiklos kokybės įsivertinimas; 

7.7.3. Direktoriaus veiklos ataskaita; 

7.7.4. Teikiamos paslaugos. 

7.8. Ugdymas: 

7.8.1. Bendrasis ugdymo planas; 

7.8.2. Neformalus švietimas; 

7.8.3. Mokinių pažangos ir pasikiemų vertinimas; 

7.8.4. Tvarkaraštis; 

7.8.5. Klasių komplektai; 

7.8.6. Informacja tėvams (globėjams). 

7.9. El. dienynas. 

7.10. 2% parama. 

7.11. Laisvos darbo vietos. 

7.12. Nuorodos. 

8. Prireikus mokyklos interneto svetainės struktūrą galima išplėsti, tačiau visi privalomi 

skyriai ir jų sritys turi išlikti. Mokyklos interneto svetainėje mokykla privalo skelbti ir kitą įstatymų 

nustatytą informaciją. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI 

 

9. Mokylos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji 

atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius).  

10. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ pateikiama naujausia informacija 

apie mokyklos veiklą, renginius. 

11. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityse teikiama ši 

informacija: 

11.1. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje 

„Nuostatai“ skelbiami mokyklos nuostatai, įstatai ar kiti mokykos veiklą reguliuojantys 

dokumentai; 

11.2. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje 

„Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginisveiklos planas, metinis ir mėnesio veiklos planai bei 

kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu mokykla organizuoja savo 

veiklą; 

11.3. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje 

„Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai“ skelbiami mokyklos vidaus aprašai, taisyklės ir 

tvarkos reglamentuojančios mokyklos veiklą; 

11.4. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Mokinių 

priėmimas į mokyklą“ skelbiama informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą, steigėjo 

sprendimai dėl mokinių priėmimo į mokyklą; 

11.5. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje 

„Mokyklos vaiko gerovės komisija ir jos veikla“ pateikiama informacija apie komisijos sudėtį, jos 

atliekamos funkcijos, VGK veiklos planas, ataskaita ir kita informacija susijusi su VGK veikla; 
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11.6. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Viešieji 

pirkimai“ pateikiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti 

informacija apie mokyklos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su 

mokyklos viešaisiais pirkimais susijusi informacija; 

11.7. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Biudžeto 

ir finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiamos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatyme nurodytos biudžeto vykdymo ataskaitos. Tarpinių ir metinių ataskaitų 

rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka 

ir terminais; 

11.8. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo 

užmokestis“ pateikiami mokykos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo) arba 

pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas 

arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų 

praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų 

metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų 

metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti 

paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis 

nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. 

Darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis 

mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis 

mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. 

12. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Apie mokyklą“ pateikiama mokyklos vizija, 

misija, atributika, mokyklos tradiciniai renginiai, aprašoma mokyklos istorija, mokyklos socialiniai 

partneriai ir rėmėjai. 

13. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Struktūra, kontaktai ir darbo laikas“ turi būti 

pateikiami šie duomenys:  

13.1. Mokyklos valdymo struktūros schema;  

13.2. Administracija (mokyklos direktoriaus nuotrauka ir gyvenimo aprašymas, ūkvedžio 

gyvenimo aprašymas);  

13.3. Mokyklos mokytojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, elektroninio 

pašto adresas), kiekvieno atliekamos pareigybės funkcijos;  

13.4. Mokyklos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, 

elektroninio pašto adresas), kiekvieno pareigybės pavadinimas; 

13.5. Mokyklos darbo grafikas, telefono, elektroninio pašto adresas ar informacija apie jo 

sudarymo tvarką. 

14. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama (arba 

pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijos prevencijos 

priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie įstaigos vadovo patvirtintą 

korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos 

programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos 

analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; kur ir kaip pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą 

už korupcijos prevenciją mokykloje. Mokyklos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali 

informacija apie korupciją ir jos prevenciją. 

15. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityse teikiama ši 

informacija: 

15.1. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi 

būti skelbiami mokyklos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su 

nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės 

aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre. Teisės aktai, 

susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi interneto svetainėje skelbiami Aprašo IV skyriuje 

nustatyta tvarka; 
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15.2. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Pranešėjų 

apsauga“ skelbiama informacija ir dokumentai susiję su pažeidimais mokykloje. 

16. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama mokyklos metinis ir mėnesio 

veiklos planai, veiklos kokybės įsivertinimas, ir mokyklos ir direktoriaus veiklos ataskaitos. 

16.1. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Veikla“ srityje „Paslaugos“ nurodomi teikiamų 

paslaugų pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios įstaigos 

pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodomas pavadinimas, pateikiamas 

aprašymas,  kam skirta paslauga, už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų duomenys; 

16.2. Prireikus įstaigos veiklos sritys gali būti nurodomos įstaigos interneto svetainės 

puslapiuose, kurie turi atitikti Aprašo nuostatas.  

17. Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Ugdymas“  srityse teikiama ši informacija: 

17.1. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Bendrasis ugdymo planas“  

skelbiamas mokyklos ugdymo planas ir jo pakeitimai; 

17.2. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Neformalus švietimas“  

skelbiamas mokyklos neformaliojo švietimo tvarkaraštis; 

17.3. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas“  skelbiami mokyklos aprašai reglamentuojantys mokinių pasiekimų 

vertinimus; 

17.4. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Tvarkaraštis“  skelbiami 

visų klasių pamokų ir pratybų tvarkaraščiai, sporto sąlės užimtumo grafikas bei logopedo darbo 

grafikas; 

17.5. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Klasių komplektai“  

skelbiami steigėjo sprendimu patvirtinti klasių komplektai; 

17.6. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Ugdymas“ srityje „Informacija tėvams 

(globėjams)“  skelbiama informacija apie priėmimą į mokyklą ir mokyklos bendrabutį. Informacija 

apie reikalingų dokumentų pateikimą priimant į mokyklą ir bendrabutį. Skelbiami aprašai, taisyklės 

dėl  priėmimo ir apgyvendimo mokyklos bendrabutyje bei pamokų ir atostogų laikas. 

18. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „El dienynas“ pateikiama nuoroda į el. dienyno 

TAMO prisijungimus.  

19. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „2% parama“ skelbiama informacija apie 2% 

paramos pervedimo galimybes mokyklai. 

20. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Laisvos darbo vietos“ skelbiama informacija 

apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas. 

21. Mokyklos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ pateikiamos nuorodos į kitų 

susijusių įstaigų, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.  

22. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija atitinka galiojančių teisės aktų 

nuostatas.  

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS TEISĖS AKTŲ SKELBIMAS MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖJE 

 

23. Mokykla savo interneto svetainėje skelbia mokyklos reguliavimo sričiai priskiriamus 

galiojančius teisės aktus su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos 

Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias 

Teisės aktų registre.  

24. Mokyklos interneto svetainėje skelbiami: 

24.1. Teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį 

yra Teisės aktų registro objektas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijas, – per 3 darbo dienas nuo jų oficialaus paskelbimo 

Teisės aktų registre. 

25. Teisės aktus juos priėmusios mokyklos interneto svetainėje skelbia mokyklos 

direktoriaus paskirtas už mokyklos interneto svetainės priežiūrą atsakingas asmuo. 
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26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

rezoliucijos įstaigos interneto svetainėje skelbiami vienus metus.  

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS PRITAIKYMAS PRIEINAMUMO 

REIKALAVIMAMS 

 

27. Mokyklos interneto svetainės medžiaga: 

27.1. Parinkta ir paruošta apgalvotai, atitinka mokyklos bendruomenės nuostatas;  

27.2. Atspindi mokyklos, socialinius, kultūrinius aspektus; 

27.3. Atitinka svetainės struktūrą, paskirtį;  

27.4. Informacija pateikiama be dalykinių klaidų;  

27.5. Mokyklų interneto svetainėje informacija pateikta Lietuvos Respublikos valstybine 

kalba; 

28.6. Informacijos pateikimo eiga, informacijos suskaidymas suprantami vartotojui. 

            29. Svetainės spalvos, šriftas, iliustracijos ir kitos naujųjų technologijų galimybės 

naudojamos prasmingai: 

29.1. Patogus informacijos išdėstymas ekrane, lengvai skaitomas; 

29.2. Vaizdas ekrane neperkrautas, informatyvus; 

29.3. Naudojami dokumentų, failų tipai, kuriems peržiūrėti užtenka naršyklių standartinių 

priemonių; 

29.4. Tinkamas puslapių atsiuntimo greitis;  

29.5. Naudojami lietuviški rašmenys (Windows-1257 kodų lentelės). 

 

VI SKYRIUS 

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS 

 

30. Mokykloje paskirtas darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą mokyklos interneto 

svetainėje. 

31. Mokyklos interneto svetainės peržiūrai nereikalaujama specialios komercinės 

programinės įrangos. Dokumentai mokyklos interneto svetainėje prieinami naudojant duomenų 

failų formatus (HTML, PDF, JPG, WORD).  

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Už Apraše nurodytų reikalavimų taikymą mokyklos interneto svetainėje atsako 

mokyklos direktorius ir paskirtas atsakingas asmuo. 

 

 

–––––––––––––––––––– 


