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Mokyklos metinis veiklos planas (toliau planas) – tai dokumentas, numatantis mokyklos 

bendruomenės veiklą įgyvendinant mokyklos prioritetus, tikslus ir uždavinius. Plane numatyta 

veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine 

iniciatyva bei kūrybiškumu, mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu. Šis planas yra skirtas 

Alytaus r. Simno specialiajai mokyklai, kuri įgyvendina pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių 

ugdymo individualizuotas programas. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

mokinių ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Šis veiklos planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti.  

Mokykla turi savo vėliavą, himną, emblemą ir internetinę svetainę. 

         Planas  parengtas atsižvelgus į atlikto mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 

mokyklos strateginį veiklos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planas aptariamas 

mokyklos tarybos posėdyje ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu. Mokyklos veikla organizuojama 

pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos 2021 m. veiklos 

planą. Planą įgyvendina mokyklos bendruomenė. Su planu galima susipažinti Alytaus r. Simno 

specialiosios mokyklos internetinėje svetainėje http://www.spec.simnas.lm.lt/   

                                                         MOKYKLOS FILOSOFIJA 

 

Tikroji gyvenimo pilnatvė – žmogaus ugdymas. 

                                                              MOKYKLOS VIZIJA  

Mokykla atvira visiems intelekto sutrikimą turintiems asmenims teikiančia kokybiškas švietimo ir 

socialines paslaugas. 

                                                             MOKYKLOS MISIJA  

Ugdyti vaikus, turinčius intelekto sutrikimą, pagal mokyklos parengtas individualizuotas ugdymo 

programas, garantuoti ugdymo kokybę, atitinkančią įvairių mokinių gebėjimus ir poreikius. 

VERTYBĖS 

Mokyklos bendruomenės vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, tautiškumas, atvirumas, 

demokratiškumas. 

Bendros vertybės ir tikslai. Mokyklos mokytojai, tėvai, mokiniai pripažįsta mokykloje 

puoselėjamas vertybes ir jomis grindžia bendravimą su mokykla. Bendruomenėje priimtos taisyklės 

ir susitarimai yra kiekvieno bendruomenės nario garbės ir atsakomybės prieš kitus pareiga. 

Iniciatyvumas. Mokyklos bendruomenės nariai prisiima lyderio atsakomybę: jie pasirengę naujiems 

iššūkiams, inicijuoja pokyčius, ieško naujovių ir mokosi jas taikyti. Visi kartu siekia, kad mokykla 

taptų naujų idėjų, kokybiško ugdymo ir draugystės židiniu.  

Profesionalumas. Mokyklos darbuotojai nuolat tobulina ir atnaujina profesines žinias. Darbą su 

mokiniais, jų tėvais ir bendradarbiais grindžia atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu bei 

pagarba. 

Inovatyvumas. Mokytojai atviri naujovėms, ugdymo procese taiko šiuolaikines technologijas. 

Domisi miesto ir šalies mokytojų švietimo inovacijomis, nuolat vertina ir tobulina savo darbo 

procesus, siekia savo iniciatyvas skleisti miesto ir šalies mokytojams. 

Atsakingumas. Kiekvienas suaugęs mokyklos bendruomenės narys yra atsakingas už mokyklos 

http://www.spec.simnas.lm.lt/
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sėkmę, todėl prisiima atsakomybę už mokyklos darbo rezultatus, palaiko ir paremia mokyklos 

iniciatyvas, laikosi duoto žodžio, veikia kaip darni komanda, priima kritiką ir į ją reaguoja. 

PRIORITETAI 

Ugdymo(si) proceso kokybė, nuolatinis profesinis tobulėjimas, bendradarbiavimas. 

Pasirinkimo galimybės, prieinamumas, socializacijos ir prevencijos veikla. 

Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. 

Tapti komanda, kuri ugdymą orientuoja į kiekvieno besimokančio mokinio bendrųjų kompetencijų 

bei vertybinių nuostatų ugdymą, individualizuojant, diferencijuojant bei priartinant prie mokinio 

poreikių. 

Tapti besimokančia ir bendradarbiaujančia bendruomene. 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

2020 metais nuosekliai buvo įgyvendinamas strateginis tikslas – sukurti pilietišką 

išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę. Šio tikslo įgyvendinimui buvo 

numatyti mokyklos veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai, apibrėžtos priemonės uždaviniams 

vykdyti.  

Siekiama gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus, aktualizuoti 

ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes, kurti ugdymui 

bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką, stiprinti mokytojų, auklėtojų, tėvų, 

švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams. Tobulinome mokinių 

pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. Skatinome 

bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant tradicijas. Telkėme 

bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją, palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, ieškoti 

įvairių bendradarbiavimo formų. Įvairiomis formomis įtraukėme tėvus (globėjus) į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinome mokytojų / auklėtojų ir šeimos 

bendradarbiavimą. Puoselėjome mokyklos tradicijas, dalinomės gerąja patirtimi mokyklos 

bendruomenėje, rajone. 

Veiklos planas buvo orientuotas į saugios socialinės aplinkos kūrimą, užtikrinant kokybišką 

švietimo, socialinės ir psichologinės paramos, neformalaus švietimo paslaugų teikimą ir 

prieinamumą, gerinant ugdymo(si) kokybę, skatinant ugdymo(si) kūrybiškumą, tobulinant 

mokymosi pagalbos mokiniui sistemą, įgyvendinant patyčių ir smurto prevencijos programą.  

Mokykloje sudaromos lygios galimybės kiekvienam mokiniui ugdytis pagal individualius 

gebėjimus, gyventi ir dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje ir gauti įvairių specialistų pagalbą 

(specialiojo pedagogo, mokytojo-auklėtojo padėjėjo, logopedo).  

     Mokykla vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas bei 

socialinių įgūdžių ugdymo programą, tenkino mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikius, 

puoselėjo kultūrą bei tęsė mokyklos tradicijas. Ugdytiniai – didelių ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, turintys nežymaus, vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimą bei 

kompleksinę negalią iš Alytaus, Lazdijų rajonų ir Alytaus miesto. Mokiniai baigę pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą toliau mokosi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. 

     Sudarytos įvairios darbo grupės pagrindiniams veiklos dokumentams rengti. Rūpinamasi 

mokyklos finansinių išteklių panaudojimo efektyvumu.  

          Metodinės veiklos mokykloje prioritetas – kurti sveiką, saugią ir palankią ugdymosi aplinką, 

siekti mokyklos bendruomenės tobulėjimo, geresnės bendravimo kultūros. Buvo gilinamasi į 

ugdymo teorijų pokyčius; analizuojama mokytojų praktinė veikla; vykdoma kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose įgytų žinių refleksija mokykloje. Siekiant užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų 

bendradarbiavimą organizuojant ugdymo procesą ir įgyvendinant jo tikslus buvo išanalizuoti 



 

5 

 

 

 

 

mokytojų ilgalaikiai dalykų planai, individualizuotos ugdymo programos, klasių vadovų veiklos,   

neformalaus švietimo programos, priimti sprendimai apie tobulintinas sritis, pateiktos 

rekomendacijos. Mokytojų ir klasių vadovų metodinės grupės užsiėmimuose buvo nagrinėjamos 

aktualios temos kiekvienai dalykų grupei: planavimas – sėkmingo ugdymo garantas, netradicinių 

pamokų organizavimas, mokytojo ir mokinio santykiai, programų rengimo, tarpdalykinė integracija, 

mokymosi veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, karjeros planavimas klasės veikloje ir kiti 

klausimai.  

Didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybės tobulinimui siekiant kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos. Mokytojai, siekdami padėti mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdomąjį procesą, 

geriau įsisavinti mokomąją medžiagą dalinosi patirtimi apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes 

planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą, ugdymosi veiklų parinkimą, naudojant aktyviuosius 

mokymo metodus, ugdymo turinio integravimo galimybes, individualizavimą.  

Mokykloje įgyvendinama mokyklos kokybės įsivertinimo metodika. Įsivertinimo procese 

dalyvavo mokyklos bendruomenė: mokiniai, jų tėvai, pedagogai.  

           2020 metais atliktas 2 srities UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS teminis mokyklos 

kokybės įsivertinimas „Vertinimas ugdant“. 

 

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS ŽEMIAUSIOS VERTĖS 

3.2 - Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie 

mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas. 4,0 

1.7 - Per klasės tėvų susirinkimus, kitų 

susitikimų su mokytojais metu mūsų vaiko 

pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų 

klasės mokinių pasiekimais ir pažymiais, o yra 

palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su 

dabartiniais pasiekimais. 2,7 

1.1 - Vertinimo kriterijus mokiniams pateikia 

aiškiai ir skaidriai. 3,8 

1.3 Tėvai gauna išsamią informaciją apie 

mokinių pasiekimų vertinimo tvarką. 2,9 

1.3 - Mokytojai tikslingai veda mokinius link 

savęs vertinimo ir savęs analizavimo. 3,8 

1.2 - Informacija tėvams apie vaiko mokymąsi, 

pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas yra 

pateikiama laiku. 3,0 

1.4 - Mokytojai  savo pamokas organizuoja taip, 

kad visi besimokantieji būtų atitinkamai 

skatinami ir iš jų būtų reikalaujama pagal jų 

skirtingas sąlygas ir gabumus. 3,8 

1.4 - Mokytojai laikosi vienodos vaiko pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos. 3,0 

1.5 - Besimokančiuosius mokytojai remia 

tikslingai individualiai padėdami jiems mokytis. 

3,8 

1.6 - Mokytojų vaikui rašomi įvertinimai už 

atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinius, namų 

darbus yra pelnyti. 3,1 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą atliko darbo grupė paskirta mokyklos direktoriaus 2015 m. 

vasario 3 d. įsakymu Nr. V1-6 (1.6) „Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės“.  

            Mokykla kryptingai ir savitai kūrė ir kuria savo įvaizdį vietos bendruomenėje. Operatyviai 

talpinama informacija mokyklos svetainėje www.spec.simnas.lm.lt ir oficialioje mokyklos 

Facebook paskyroje apie mokyklos veiklą, dalyvavimą projektuose, edukaciniuose renginiuose.  

           Administracijos, logopedo 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. 29 kompiuteriai naudojami veikloje, 3 daugiafunkciniai aparatai, 2 spausdintuvai, 4 

daugialypės terpės projektoriai. Veikia bevielis interneto ryšys (Wi-Fi). Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. skyrė 17 planšetinių kompiuterių. LRŠMSM gavus 

papildomų lėšų skaitmeninėms priemonėms pagal DNR planą įsigijome 9 vienetus garso kolonėlių 

ir 4 komplektus ausinių. Visose klasėse ir kabinetuose yra kompiuterinės kameros, kolonėlės, 

http://www.spec.simnas.lm.lt/
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įdiegta kompiuterinė programa Microsoft Office 365. Atnaujintos mokytojų darbo vietos – įsigyta 8 

kompiuteriai: 3 stacionarūs ir 5 nešiojami.  

Užtikrintas visų mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, pavėžėjimas 

mokykliniu autobusu. Teikiamos kokybiškos maitinimo ir pavėžėjimo paslaugos. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje sudaryti 4 klasių komplektai, mokėsi 33 mokiniai:  

1–2–3–4 klasėse – 7 mokiniai; 

5–10 klasėse – 17 mokinių; 

Socialinių įgūdžių ugdymo klasėje – 9 mokinių. 

Dviem mokiniams yra skirtas ugdymas namuose. 

Klasės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose 

nustatyto minimalaus ir maksimalaus mokinių skaičiaus klasėje bei mokyklos projektinio 

pajėgumo. 

Duomenys apie mokinius, įgijusius pradinį ir pagrindinį išsilavinimą 2019–2020 m. m. 

 

Pradinio ugdymo 

pažymėjimai 

Pagrindinio ugdymo 

 (1 dalies) pažymėjimai 

Pagrindinio ugdymo  

pažymėjimai 

Vidurinio ugdymo 

pasiekimų 

pažymėjimai 

4 mokiniai 3 mokiniai 2 mokiniai 2 mokiniai 

 
Mokykla turi bendrabutį, kuriame rugsėjo 1 d. gyveno 30 mokinių. Mokyklos bendrabutyje 

gyvenantys mokiniai yra dalinai valstybės išlaikomi. Mokiniams sudaryta saugi ir palanki 

ugdymuisi aplinka. Kiekviena šeimyna turi darbo – poilsio kambarį, popamokinėje veikloje gali 

naudotis 8 kompiuteriais su interneto prieiga.  

           Mokykloje dirba reikiamą išsilavinimą ir tinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. Viso 25   

darbuotojai – 16 pedagoginių darbuotojų ir 9 aptarnaujančio personalo. 

          Atliktas mokyklos B ir C lygių specialistų veiklos vertinimas, jis aptartas su mokyklos Darbo 

taryba. Nustatytos veiklos užduotys 2021 metams. 

Nuolat yra atnaujinami mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai: mokymo sutartys, 

darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir pan. 

atsižvelgus į naujausių teisės aktų reikalavimus.  

 

Mokytojų / auklėtojų kvalifikacinės kategorijos Skaičius 

Iš viso mokytojų / auklėtojų 6/8 

Turinčių mokytojo / auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 3/0 

Turinčių vyresniojo mokytojo / auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 1/1 

Turinčių mokytojo / auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 2/7 

Neatestuotų mokytojų / auklėtojų  – 

 

 Visi mokytojai turi specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją, įgiję aukštąjį arba 

aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą.  

   Didelis dėmesys buvo skiriamas pedagogų kompetencijai tobulinti. Mokytojai nuolat kėlė 

savo kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, organizuojamuose ne tik mūsų 

mokykloje bet ir kitų švietimo įstaigų, nuotoliniuose mokymuose. Įgijo gebėjimų efektyviau 

planuoti ir kūrybiškiau taikyti įgytas žinias ugdymo procese, pagilino vertinimo, informavimo ir 

mokymosi galimybių kūrimo žinias ugdymo procese, praplėtė bendrąsias kompetencijas ir stengėsi 

tobulinti sąlygas, padedančias mokiniams gerinti mokymosi kokybę. Kvalifikacijos kėlimo lėšos 

buvo naudojamos pagal mokytojų poreikius.  

Mokytojai dalinosi įgyta patirtimi metodinių grupių susirinkimuose, aptarė ir taikė 

praktikoje sėkmingiausius darbo metodus, vedė atviras pamokas. Vyko gerosios darbo patirties 

sklaida, dalintasi kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgyta patirtimi. 
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 Kasmet mokytojų tarybos posėdžiuose aptariami ir analizuojami mokinių pasiekimai, 

mokinių elgesio kultūros ugdymo klausimai, nepriimtino elgesio prevencija, vertinami pasiekti 

rezultatai, susitariama dėl priemonių, padedančių laikytis bendrų susitarimų.  

             Bendruomenės veikla orientuota ne tik į ugdymo organizavimą, bet ir saugumo užtikrinimą, 

svarbiausių mokyklos bendruomenei vertybių puoselėjimą, pažangos siekius. Renginių kokybe 

buvo siekiama užtikrinti prasmingą mokinių užimtumą, gilinti bendradarbiavimą su tėvais, sukurti 

patrauklią mokyklos kultūrą, skatinti mokymosi motyvaciją. Buvo siekiama sudaryti mokiniui 

palankią ugdymo (si) ir laisvalaikio aplinką, užtikrinant saugumą, palaikant gerus mokytojų, 

mokinių ir tėvų (globėjų) santykius. 

             Mokinių saviraiškos galimybės plėtojamos įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklas, 

kurios organizuojamos atsižvelgiant į ugdytinių poreikius. Neformalusis švietimas ir socializacija 

vykdoma numatant nepamokinio ugdymo turinį, įgyvendinant kryptingo užimtumo, prevencijos ir 

edukacines programas bei projektus, sąlygojančius sėkmingą specialiųjų poreikių mokinių 

integraciją ir socialinių įgūdžių tobulinimą.  

              Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, technologinę, sporto ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, pažintinėms kompetencijoms ugdyti. 

              Mokykloje veikė 7 neformaliojo švietimo būreliai: ,,Technologijos ir kūrybiškumas“, 

„Judam su kamuoliu“, „Pynimas iš vytelių“, „Teatras“, „Kūrybinės dirbtuvės“, „Stalo žaidimai“ , 

„Jaunieji gamtininkai“, kuriuos lankė apie 96 proc. ugdytinių. Lankydami būrelius mokiniai ne tik 

turiningai praleido popamokinį laiką, bet ir išmoko naujų veiklų, pagilino savo akademines žinias, 

patobulino darbo su kompiuteriu, sporto ir meno įgūdžius. 

 Pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniams teikė dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, logopedas, specialieji pedagogai, mokytojo-auklėtojo padėjėjas. 

  Daug dėmesio buvo skiriama pedagogikos naujovėms, pagalbos teikimo efektyvinimui, 

dokumentaliai kokybiškai pagrįstam individualiam bei grupiniam darbui su vaikais, jų poreikių 

tenkinimui.  

 Šiais metais, atsižvelgdami į kiekvieną mokinį, jo daromą individualią pažangą bei jos 

pokytį, pagrindinį dėmesį skirsime ugdymo kokybei gerinti. Tobulinsime vertinimo sistemą. 

Gerinsime darbą su tėvais, juos šviesime, konsultuosime, operatyviai spręsime iškilusias problemas. 

Pamokose aktyviau taikysime IKT, vesime daugiau įdomių, netradicinių pamokų. Didesnį dėmesį 

skirsime mokinių ugdymui, jų skatinimui. Aktyvinsime mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos 

mokiniui specialistų bei kitų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimą, kelsime bendruomenės narių 

tarpusavio bendravimo kultūros lygį.   

             2020 m. Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) 

veiklos prioritetu numatė: saugios, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymui (si) palankios 

aplinkos kūrimas. 

            Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, rūpintis vaikui saugia 

ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę ir gerą savijautą.   
          Įvyko 5 posėdžiai, kuriuose:  
• Aptarta mokytojų parengtos individualizuotos ugdymo programos mokiniams.  
• Vyko bendradarbiavimas su tėvais dėl vaikų netinkamo elgesio korekcijos ir gydymo. 

• Įvertinti ir į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą siųsti mokiniai. 

• Aptarta 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija.  
          2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 33 mokiniai. 24 mokiniams buvo teikiama 
logopedo pagalba. Visus metus buvo siekiama šalinti mokinių tarties trūkumus, gerinti 

skaitymo, komunikacijos įgūdžius, plėsti ir turtinti aktyvųjį žodyną. Pagėrėjo: 5 mokiniams 
skaitymo technika, 8 – garsinės analizės įgūdžiai, 2 – erdvinis suvokimas, 4 – tarties ir 7 – 

kalbos suvokimas.  
          Taip pat buvo aptarti mokinių į Alytaus miesto PPT dokumentų rengimo ir tvarkymo 
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klausimai. 

          Sausio ir rugsėjo mėnesiais išanalizuotos, aptartos ir suderintos mokinių individualizuotos 

ugdymo programos.  
          Visi pedagogai ir logopedas bendradarbiavo su mokinių tėvais (globėjais) siekiant 

ugdymo (si) tęstinumo gerinant ugdymo (si) rezultatus, formuoti ir stiprinti socialinius įgūdžius, 
koreguoti netinkamą elgesį laikantis bendrų reikalavimų.  
          Per metus iš pedagogų gauti 4 informaciniai raštai dėl netinkamo mokinių elgesio. 
Individualiai stebėtas ir fiksuotas 2 mokinių elgesys.   
          Konsultuota 2 mokinių tėvai dėl jų vaikų netinkamo elgesio korekcijos, bendrauta su 

įvairių institucijų specialistais.  

Buvo organizuojami renginiai, dalyvaujama konkursuose, akcijose, vykdoma prevencija:   
• Paminėta Tolerancijos diena. 

• Pravestos klasės valandėlės apie žalingų įpročių žalą ir apie smurtą  bei patyčias. 

• Organizuotos psichologo konsultacijos mokiniams. Lankėsi Simno seniūnijoje pas 

psichologą 4 mokiniai (vyko 9 konsultacijos). Nuotolines psichologo konsultacijas mokykloje 

lankė 15 mokinių (vyko 51 konsultacija).  

• Vykdyta tarptautinė ankstyvoji prevencinė programa ,,Obuolio draugai“ pradinėse klasėse.  
          2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną dėl Covid-19 epidemijos nuo kovo 30 d. buvo 
pradėtas vykdyti nuotolinis mokymas, kuris tęsėsi iki mokslo metų pabaigos. Todėl ir VGK 
pagalba mokiniams šiais metais buvo teikiama minimaliai, kadangi visi mokiniai mokėsi 
nuotoliniu būdu dėl to iškilo mažiau problemų dėl elgesio.  

Per mokslo metus klasių vadovai ugdytiniams priminė, kas yra krizės, kokios yra jų 

formos, kaip galima padėti sau ir artimiesiems. Krizinių situacijų per 2020 metus nebuvo. 

Popamokinė veikla. 

Puoselėjant mokymosi motyvaciją skatinančią aplinką ir aukštą bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą, rengtos ir įgyvendintos visą mokyklos bendruomenę įtraukiančios 

veiklos, padedančios kurti saugią ir modernią mokyklą. Didelis dėmesys skirtas renginių 

organizavimui, puoselėjant senąsias ir kuriant naujas tradicijas, stiprinant mokyklos narių 

tarpusavio ryšį.  

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai, puoselėjamos senos mokyklos tradicijos, 

skatinančios mokyklos bendruomeniškumą. Tokiu būdu suburiama mokyklos bendruomenė: 

mokiniai, tėvai (globėjai), mokytojai ir kiti darbuotojai. Puoselėjami pagarbūs tarpusavio santykiai, 

draugiškumas, pasitikėjimas. Kultūrinių mokyklos ryšių plėtra palankiai įtakoja mokyklos kultūrą, 

mikroklimatą, formuoja vertybes, skatina pasididžiavimą savo mokykla. Kultūros ir tradicijų 

formavimas – tai visos bendruomenės vienas iš kasdienės veiklos tikslų. Siekdami įgyvendinti šį 

iškeltą sau uždavinį pedagogai organizavo ne vieną gražią šventę, puoselėdami senąsias tradicijas ir 

kurdami naujas. Daugiau dėmesio skyrėme kultūriniam ir tautiniam ugdymui, siekiant kokybės, 

visada ieškoma naujų ir įvairesnių išraiškos formų, turinio perdavimo įvairiapusiškumo. 

Tobulinamos švenčių organizavimo tradicijos. 

Stiprintas bendruomenės narių bendradarbiavimas kuriant patrauklų mokyklos įvaizdį. 

Mokytojai skatinami bendradarbiauti ugdant lyderystę, bendruomeniškumą ir atvirumą kaitai. 

Sėkmingai ir prasmingai tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, organizuojamos 

bendros veiklos. Įvyko tradiciniai renginiai: mokslo metai pradėti Rugsėjo 1-osios švente, paminėta 

Mokytojo diena, vyko Talentų šou, Neįgaliųjų diena, kalėdiniai renginiai. Paminėtos valstybinės 

šventės: Sausio 13-oji, Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Dalis tradicinių ir planuotų renginių neįvyko 

dėl 2020 m. kovo 16 d. prasidėjusio karantino. 

           Mokinių kūrybiniai darbai nuolat eksponuojami mokyklos „Vaikų darbų galerijoje“,  

saviraiškos stenduose. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose rajono ir respublikiniuose 

renginiuose: Alytaus rajono tęstiniame projekte „SUPasi vasara“, respublikinėje specialiųjų 
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ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gražutis margutis“, respublikinėje piešinių 

parodoje – konkurse „Užgavėnių kaukė“, tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, Lietaus vaikai 

Alytus piešinių konkurse „Būkim draugai“; respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Kalėdinis burbulas“. 

            Mokykla dalyvauja paramos programose „Pienas vaikams“ bei „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“.    

           Kryptingi mokyklos siekiai formuojant mokiniams fizinio aktyvumo motyvus bei įpročius.  

Sporto renginiai jau tapo smagia ir gražia tradicija, nes keleri metai organizuojami rudenį, žiemą ir 

pavasarį mokykloje. Mokiniai su dideliu noru lavina fizines galimybes, tobulina judesius. 

Sveikatingumo dienos ir sporto šventės telkia visą Simno bendruomenę, sudaro galimybes geriau 

pažinti vienas kitą, patirti judėjimo keliamą džiaugsmą. 

          Siekdami visuomenei skleisti informaciją apie specifinę mokyklos veiklą, dalyvaujame 

rajoninėse sporto varžybose, sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Aktyvi mokykla“, 

„Sveikatiados“ projekte, konkurse „Išjudink kitus“, „Jaunimas gali“, Specialiosios olimpiados 

organizuojamoje programoje „Jaunieji atletai“, organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ inicijuotame 

Solidarumo bėgime Lietuvoje, Lietuvos futbolo federacijos projektuose „Pradinukų lyga“, 

„Mergaičių futbolas“, akcijose ir kituose įvairiuose sportiniuose renginiuose.  

            Mokinių socialines, komunikavimo kompetencijas ir gebėjimus ugdyti padeda netradicinė 

aplinka, specialiuosius mokinių poreikius tenkinančios edukacinės aplinkos. Praktinis ir pažintinis 

veiksmas formuoja mokinių santykius su visu tuo, ką jie stebi. Mokyklos pedagogai nuolat ieško 

inovatyvių mokymo metodų ir būdų, kurie mokymą darytų dar patrauklesnį, didintų sėkmingo 

išmokimo galimybes, skatintų mokinius ne tik įgyti atitinkamų faktinių žinių, bet ir suteiktų jiems 

galimybę išradingai, laisvai ir atsakingai pasinaudoti nauja kultūrine informacija. 

              

III. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO ATSAKOMYBĖ 

 

• Veiklų realizavimas detalizuojamas atskirų sričių mokyklos veiklos darbo planuose. 

• Mokyklos iškeltų tikslų veikla konkretinama mokyklos metodinių bei atskirų grupių veiklos 

planuose. 

• Tikslų įgyvendinimo įsivertinimai vyks mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose. 

• Už individualizuotų ugdymo programų bei planų savalaikį ir kokybišką  įgyvendinimą 

atsakingi  mokytojai ir metodinių grupių pirmininkai. 

• Už mokyklos veiklos plano savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą atsakingas mokyklos 

direktorius. 

IV. PROGRAMOS MONITORINGAS 

 

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

Kiekvienais metais atliekamas mokyklos veiklos įsivertinimas. 

• Mokyklos veiklos plano priežiūrą vykdo mokyklos administracija. Mokyklos veiklos 

ataskaitos pateikiamos steigėjui – Alytaus rajono savivaldybės tarybai ir mokyklos bendruomenei. 

 

V. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS: 

 Didinti ugdymo (si) efektyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, teikti kokybišką ir įvairiapusį 

išsilavinimą, ugdyti kompetencijas, formuojant vertybines nuostatas, reikalingas besikeičiančiame 

gyvenime. 

 

 

UŽDAVINIAI: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyvfmq2_LXAhXFIJoKHbzKCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.arsa.lt%2Findex.php%3F2626455111&usg=AOvVaw1ycDNM2sh6lmbSTyGZ5poE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyvfmq2_LXAhXFIJoKHbzKCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.arsa.lt%2Findex.php%3F2626455111&usg=AOvVaw1ycDNM2sh6lmbSTyGZ5poE
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1. Užtikrinti pamokų, ugdymo turinio, vertinimo ir mokymo metodų kokybę, sudarant mokiniams 

vienodas mokymosi ir individualios pažangos siekimo galimybes.  

2. Tobulinti pamokos vadybą, įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą pamokoje ir veiksmingai taikyti 

įvairius mokymo(si) metodus.  

3. Tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą, plėtoti mokyklos, miesto bendruomenės, socialinių 

partnerių bendradarbiavimo tinklą. 

 

Tikslas: Didinti ugdymo(si) efektyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, teikti kokybišką ir 

įvairiapusį išsilavinimą, ugdyti kompetencijas, formuojant vertybines nuostatas, reikalingas 

besikeičiančiame gyvenime. 

Uždaviniai Priemonė Laikas Vykdytojai 

1.Užtikrinti pamokų, 

ugdymo turinio, 

vertinimo ir 

mokymo metodų 

kokybę, sudarant 

mokiniams vienodas 

mokymosi ir 

individualios 

pažangos siekimo 

galimybes.  

 

 

1. Ne mažiau kaip 50 proc. visų dalykų 

pamokose mokytojai taikys aktyviuosius 

mokymo metodus.  

2.Naujai atvykusiems mokiniams bus skirtas 

vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio 

metu jų mokymosi pasiekimai nebus 

vertinami pažymiais.  

3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir 

dalijamasis gerąja patirtimi su kolegomis. 

Pedagoginės patirties sklaida metodinėse 

grupėse. 

4. Mokytojai gilins žinias ir taikys 

šiuolaikinės pamokos strategijas, ugdys 

mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.  

Per metus Mokytojai 

Direktorius 

2.Tobulinti pamokos 

vadybą, įtraukiant 

mokinius į aktyvią 

veiklą pamokoje ir 

veiksmingai taikyti 

įvairius mokymo(si) 

metodus.  

 

1. Įgyvendinant grįžtamojo ryšio kultūrą 

atviras ir integruotas pamokas bei praktines 

veiklas vesti įvairiose netradicinėse erdvėse 

(gamtoje, muziejuje, bibliotekoje). 

2. Stiprinti mokytojų kompetencijas IKT 

panaudojimo mokymo(si) galimybėms 

didinti. 

3. Skatinti pasidalytąją lyderystę mokykloje.  

Per metus Mokytojai  

3.Tęsti bendravimą 

ir bendradarbiavimą, 

plėtoti mokyklos, 

miesto 

bendruomenės, 

socialinių partnerių, 

tėvų (globėjų) 

bendradarbiavimo 

tinklą. 

 

 

 

 

1. Dalyvauti įvairių partnerių 

organizuojamose akcijose, konkursuose ir 

programose. 

2. Plėtoti bendrą veiklą su socialiniais 

partneriais, palaikyti ryšį su įvairiomis 

įstaigomis, teikiančiomis socialinę, 

pedagoginę ir teisinę pagalbą. 

3. Skleisti, viešinti ir atnaujinti informaciją 

apie mokyklos veiklą mokyklos 

internetinėje svetainėje 

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

paskyroje, spaudoje, informaciniuose 

lankstinukuose. 

4. Organizuoti veiklas, akcijas įtraukiančias 

mokinių tėvus ir kitus bendruomenės narius. 

 

Per metus 

 

Mokyklos 

administracija 

Mokytojai 

Auklėtojai 

 

http://www.spec.simnas.lm.lt/
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VI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
 

Eil. Nr. 

                       Tema 

Dalyviai Data Atsakingi 

vykdytojai 

1.1. Mokytojų ir klasių vadovų metodinės 

grupės veiklos planas 2021 metams ir darbo 

veiklos ataskaita už 2020 m. (Savianalizės 

anketų apibendrinimas). 

1.2. Dėl 1–10 specialiųjų lavinamųjų ir 

socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių I 

pusmečio ugdymosi rezultatų ir lankomumo 

analizės. 

1.3. Mokyklos ūkinės-finansinės veiklos 

ataskaita už 2020 metus. 

1.4. Mokyklos veiklos įsivertinimas. 

 

Mokytojai, 

auklėtojai 

 

Sausis 

Z. Jakubauskienė 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

D. Vansauskienė 

 

J. Gumauskienė 

2. Dėl 1–4 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę 

klasę ar palikimo kartoti ugdymo programą.                                                                                            

Mokytojai, 

auklėtojai                 

Birželis          Direktorius 

D. Ūselienė 

3.1. Dėl 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių mokinių metinių ugdymosi rezultatų, 

lankomumo analizės, kėlimo į aukštesnę klasę ar 

palikimo kartoti ugdymo programą. 

3.2. Dėl 2020–2021 m. m. mokyklos ugdymo 

plano įgyvendinimo rezultatų. 

Mokytojai, 

auklėtojai 

Birželis 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

Direktorius  

 

4.1. 2021–2022 m. m. mokyklos ugdymo plano 

pristatymas. 

4.2. Dėl mokytojų darbo krūvio 2021–2022 m. 

m. 

4.3. Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos 

veiklos organizavimo klausimai. 

Mokytojai, 

auklėtojai 

Rugpjūtis Direktorius 

 

 

 

 

 

VII. MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

         

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Atsakingi vykdytojai 

1 2 3 

 SVARBIAUSI KIEKVIENO MĖNESIO RENGINIAI  

 SAUSIO MĖN.  

1. Sausio 13-oji „Atmintis gyva, nes liudija“. B. Samauskienė 

2. Spaudinių paroda skirta Laisvės gynėjų dienai „Garbė – už laisvę 

žuvusiems“. 

V. Raguckienė 

 VASARIO MĖN.  

3. Vasario 16-sios paminėjimas. 

Merginų salės futboliukas „Tau Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti.  

D. Ūselienė 

A. Mikulskienė 

4. Spaudinių paroda „Visų gražiausias žiedas – gimtinė Lietuva“. V. Raguckienė 

 KOVO MĖN.  

5. Kovo 11-oji „Lietuva – tai mano kelias“. R. Cibulskienė 

6. Žemės dienos paminėjimas „Puošiam žemę gerais darbais“. V. Čeplinskienė 

7. Teatro studijos „Runa“ šventė.  A. Narauskas  
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8. Tradicinė „Kaziuko mugė“. Z. Jakubauskienė 

9. Spaudinių ir rankdarbių paroda „Kai knygas draudė“. V. Raguckienė 

 BALANDŽIO MĖN.  

10. Tarptautinė šokio diena „Šok ir nesustok“. A. Mikulskienė 

11. Atvelykio šventė „Velykiniai žaidimai“. V. Čeplinskienė 

12. Spaudinių paroda „Atliuoksi Velykų zuikelis“. V. Raguckienė 

13. Tarptautinė vaikiškos knygos diena „Stebuklinga pasaka“. V. Raguckienė 

14. Šauniausio mokinio konkursas. R. Gumauskas 

 GEGUŽĖS MĖN.  

15. Futbolo diena „Judam su kamuoliu“. A. Mikulskienė 

16. Tarptautinė šeimos diena „Šeima – didžiausias turtas“. V. Rakauskienė 

17. Mamyčių šventė „Mama, tau širdim dėkoju!“.  R. Zasimavičienė 

18. Spaudinių paroda „Lai būna taip – kaip Tau linkėjau!“. V. Raguckienė 

 BIRŽELIO MĖN.  

19. Tarptautinė vaikų gynimo diena.  D. Ūselienė 

20. Gedulo ir vilties dienos minėjimas. J. Gumauskienė 

21. Spaudinių paroda „Tremtiniai Sibiro platybėse“. V. Raguckienė 

 RUGSĖJO MĖN.  

22. Rugsėjo 1-osios šventė. Z. Jakubauskienė 

V. Narauskaitė 

A. Narauskas 

23. Europos judumo savaitė. A. Mikulskienė 

R. Cibulskienė 

24. Rugsėjis saugaus eismo mėnuo „Būkite saugūs“. Pedagogai 

25. Spaudinių paroda „Sveika mokykla!“. V. Raguckienė 

 SPALIO MĖN.  

26. Rudenėlio popietė „Gėrybių pintinė“. R. Zasimavičienė 

R. Račkauskas 

27. Tarptautinė mokytojo diena „Ateitis – mokytojo rankose“. Z. Jakubauskienė 

28. Kūno kultūros ir sporto dienai paminėti skirtas renginys „Jaunieji 

atletai“. 

A. Mikulskienė 

1 2 3 

29. Talentų šou. A. Miknevičienė 

A. Narauskas 

30. Spaudinių paroda ir viktorina „Kaip pražysta stebuklų gėlė“ skirta 

R. Skučaitės jubiliejui. 

V. Raguckienė 

31. Tarptautinė gyvūnų globos diena „Gyvūnai – mūsų gyvenimo dalis“. B. Keidošienė 

 LAPKRIČIO MĖN.  

32. Tarptautinė tolerancijos diena. J. Gumauskienė 

33. Pyragų diena.  V. Rakauskienė 

34. Beždžioniukų diskoteka. A. Miknevičienė 

A. Narauskas 

35. Spaudinių paroda ir edukacinė veikla „Vėlinės. Kur išeina ir 

negrįžta žmonės?“. 

V. Raguckienė 

 GRUODŽIO MĖN.  

36. Advento popietė „Po žvaigždėjančiu dangum“ (eglutės įžiebimas, 

tarptautinė neįgaliųjų diena). 

V. Narauskaitė 

37. Kalėdinis krepšinio turnyras „Taikliausias kūčiukas“. A. Mikulskienė 
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38. Kalėdinio laikotarpio skaitiniai. Knygų pristatymas ir edukacija 

„Knyga – tai paslaptis“. 

V. Raguckienė 

 

39. Spaudinių paroda „Per tykų adventą Kalėdos ateina“. V. Raguckienė 

40. Tarptautinė antikorupcijos diena. R. Račkauskas 

 VISUS METUS  

42. Projekto ,,Sveikatiada“ renginiai.  A. Mikulskienė 

43. Talkos / akcijos / iniciatyvos.  Administracija  

Renginio data tikslinama sudarant mėnesio renginių planą. 

VIII. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

Tikslai: 

Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant gerinti ugdymo kokybę, 

užtikrinti efektyvų ugdymo mokyklos funkcionavimą. 

Uždaviniai:  

 1.Vertinti ugdymo proceso kokybę, nustatyti ugdymo proceso organizavimo privalumus ir 

trūkumus. 

 2. Prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

 3. Teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo. 

  

Veiklos turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma 

Mokyklos veiklos ir pedagoginė stebėsena:  

1. Vaikų turinčių kalbos ir 

kitų komunikacijos sutrikimų 

ugdymas. Logopedo veiklos 

analizė. 

Spalis 

Birželis 

Direktorius 

 

Vaiko-tėvo-

mokytojo-

logopedo 

bendradarbiavimas 

siekiant 

veiksmingos, 

nuoseklios ir 

kryptingos vaikų 

kalbos sutrikimų 

korekcijos 

Aptariama 

individualiai. 

2. IKT ir ugdymo metodų, 

aktyvinančių mokinių veiklas,  

taikymas ugdymo procese. 

 Įdiegta ir naudojama 

elektroninė mokymosi aplinka 

„EMA“. 

 Mokslo 

metų eigoje 

 

Direktorius 

Mokytojai 

Tobulės mokytojų 

kompetencija 

Aptariama 

indivi-dualiai. 

3. Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo 

analizė. 

Vasaris 

Birželis 

Direktorius Išaiškės 

kiekybiniai ir 

kokybiniai mokinių 

mokymosi 

pasiekimai ir 

pokyčiai 

Aptariama 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4. Mokyklos veiklos 

įsivertinimas. 

Sausis Darbo grupė 

 

 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Mokyklos dokumentų pildymo ir tvarkymo kontrolė: 
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1. Elektorinio dienyno pil-

dymo priežiūra. 

Mokslo 

metų eigoje 

Sekretorius Pagal reikalavimus 

pildomi 

elektroniniai 

dienynai  

Individualiai 

su mokytojais 

2. Dalykų ilgalaikių planų 

analizė. 

 Rugsėjis 

Sausis 

Mokytojai Kokybiški dalykų 

ilgalaikiai planai. 

 

Metodinėje 

grupėje 

3. Mokyklos savivaldos 

veiklos planų vykdymo 

analizė. 

Rugsėjis Direktorius Kokybiški planai Individualiai 

4. Neformaliojo švietimo 

programų kokybė ir mokinių 

poreikio tenkinimas. 

Birželis Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Kokybiškos 

neformaliojo 

švietimo 

programos 

Metodinėje 

grupėje 

5.  Individualizuotų programų 

vykdymo kontrolė. 

Rugsėjis 

Vasaris  

Mokslo 

metų eigoje 

atvykus 

naujiems 

mokiniams 

Direktorius 

Mokytojai 

Kokybiškas 

individualizuotų 

programų 

vykdymas. 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

6. Mokinių asmens bylų 

tvarkymo kokybė ir kontrolė. 

Lapkritis  

Birželis 

Klasių 

vadovai 

Direktorius 

Tvarkingos 

mokinių asmens 

bylos 

Metodinėje 

grupėje 

7. Prevencinio darbo klausimų 

sprendimas mokykloje.  

Nuolat Mokytojai, 

auklėtojai  

Pagerės 

prevencinio darbo 

kokybė  

Vaiko gerovės 

komisijoje 

 

Metodinis darbas: 

Metodinių grupių veiklos 

aptarimas. 

Gruodis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Pagėrės mokyklos 

veiklos tikslų, 

kvalifikacinių 

renginių ir pamokų 

kokybė. 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su vaikų 

šeimomis. 

 

Spalis Klasių 

vadovai, 

direktorius 

Tėvų ir pedagogų 

partnerystės 

puoselėjimas, tėvų 

lūkesčių aptarimas, 

efektyvių darbo su 

vaikų tėvais būdų ir 

formų atradimas 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Pedagogų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė. 

Gruodis Mokytojai Tobulės mokytojų 

kompetencija. 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

 

IX. MOKYTOJŲ IR KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi vykdytojai 
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1. Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2020 metus. 

Metodinės grupės veiklos plano projekto 2021 

metams aptarimas. 

Sausis Metodinė grupė 

2. Metodinės grupės posėdis dėl 2021–2022 m. m.  

mokomųjų dalykų ugdymo planų, klasių vadovų 

veiklos planų  analizės ir derinimo. 

Rugsėjis Klasių mokytojai 

Metodinė taryba 

3. Mokytojų  ir klasės vadovų  2021 m. veiklos  ir 

kvalifikacijos tobulinimo savianalizių   pristatymas ir 

aptarimas metodinės grupės posėdyje. 

Gruodis Metodinė grupė 

4. Trijų dalių stendas: 

Mokslininko, vyskupo, rašytojo, istoriko, liaudies 

švietėjo, lietuvių tautos žadintojo Motiejaus 

Kazimiero Valančiaus 220 gimimo metinėms 

paminėti. 

„Poezija saugo nuo dvasinės tuštybės“ – Vytauto 

Mačernio 100-sioms gimimo metinėms paminėti. 

 „Kuo plačiau atverti duris žmogui ir dievui“ – 

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-sioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės – Lietuvos rašytojos, 

publicistės, visuomenės bei politinės veikėjos 160-

sioms gimimo metinėms paminėti. 

 

Vasaris Z. Jakubauskienė 

5.  Netradicinėje aplinkoje organizuojamos  

kultūrines, pažintines, menines, kūrybines    

veiklos: 

 Rytmetis, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.  

-Veikla, skirta paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 

dieną.  

-Užgavėnių šventė ir praktinės veiklos.  

 -Projektas „Aš myliu Lietuvą, o Tu?“.  

-Projektas, skirtas Žemės dienai.  

-Teatro diena mokykloje. Teatro studijos „Runa“ 

spektaklio premjera.  

-Akcija „Darom“ – tvarkome mokyklos aplinką ir 

Simno miesto Jaunimo parką.  

- Vaikiškos knygos diena.  

- Pilietinė akcija Gedulo ir vilties diena paminėti.  

-Sporto šventė „Sportuojanti bendruomenė“.  

-Atsisveikinimo su mokykla šventė.  

-Klasių pažintinės – kultūrinės, edukacinės išvykos.  

-Dalyvavimas įvairių projektų veiklose.  

-Mokslo ir žinių diena. 

 -Savivaldos diena mokykloje „Aš – mokytojas“ 

-Akcija ,,Žvakutė ant užmiršto kapo“.  

-Programa „Jaunieji atletai“.  

-Popietė „Kalėdų belaukiant“.  

 

 

 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

Kovas 

Kovas 

Balandis 

 

Balandis 

Balandis 

Birželis 

Birželis 

Birželis 

Per m. m. 

Per m. m. 

Rugsėjis 

Spalis 

Spalis 

Gruodis 

 

 

 

Klasių  vadovai ir 

mokytojai 

6. Projektas ,,Pasaulinė sniego diena“. Sausis A. Mikulskienė 
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7. Bendradarbiavimas su Simno kultūros centru, Simno 

gimnazija, Simno gimnazijos skyriaus Simno vaikų 

darželiu, Simno seniūnija, Alytaus VPK. 

Dalyvavimas projektuose, renginiuose, šventėse. 

Per m. m. Klasių mokytojai  

8. Vebinaras ,,Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: 

misija įmanoma!“. 

Sausis A. Mikulskienė 

9. Seminaras „Tapyba ant vandens – Ebru technika“. Gegužė 

 

V. Čeplinskienė 

Z. Jakubauskienė 

10. Neformaliojo švietimo programų kokybė ir mokinių 

poreikio tenkinimas. 

Edukacinė – patyriminė diena. Žygis aplink Giluičio 

ežerą. 

Birželis Neformaliojo švietimo 

mokytojai 

11. Mokinių asmens bylų tvarkymo kokybė. Per m. m. Klasių vadovai 

12. Tiriamoji veikla, panaudojant IQES klausimus.  

 

Birželis J. Gumauskienė 

D. Ūselienė 

Bendruomenė 

13. Bendravimas ir bendradarbiavimas su klasėje 

dirbančiais dalykų mokytojais, auklėtojais, 

mokytojo-auklėtojo padėjėjais, administracija. 

Per m. m. Klasių mokytojai 

14. Dalyvavimas  seminaruose  el. erdvėje.  Visus 

metus 

Metodinė grupė 

15. Bendradarbiavimas su Alytaus miesto pedagogine 

psichologine tarnyba, Alytaus švietimo darbuotojų 

tobulinimosi padaliniu, Lazdijų metodiniu centru ir 

kitais socialiniais partneriais. Susitikimas su Alytaus 

miesto PPT specialistais. 

Per m. m. Metodinė grupė 

16. Dalyvavimas miesto, rajono, šalies skelbiamuose 

konkursuose, projektuose, parodose, renginiuose. 

Visus 

metus 

Klasių vadovai, mokytojai 

 

 Atviros, integruotos pamokos, jų aptariamas 

(patyriminis mokymasis: teorija, praktika ir 

rezultatas) : 

Per m. m. Klasių mokytojai 

17. Integruota lietuvių kalbos, literatūros ir dailės  

pamoka „Šventos velykos – pavasario šventė“. 

Kovas D. Ūselienė 

18. Integruota lietuvių kalbos,  literatūros ir dailės 

pamoka „Rieda margučiai“. 

Balandis V. Čeplinskienė 

19. Integruota gamtos mokslų, gamta ir žmogus pamoka 

„Planetų pasaulyje“. 

Gegužė V. Čeplinskienė 

20. Atvira pamoka ,, Netradicinis fizinis aktyvumas 

gamtoje“. 

Gegužė A. Mikulskienė 

21. Atvira pažintinė veikla. ,,Žalioji pamoka“.  Gegužė Z. Jakubauskienė 

22. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Vytauto 

Mačernio kūryba“. 

Spalis V. Čeplinskienė 

23. Teatralizuota logopedinių pratybų popietė 

„Abėcėlė“. 

Lapkritis R. Cibulskienė 

24. Integruota tikybos ir technologijų (pynimo iš vytelių) 

pamoka „Vėlinės“. 

Lapkritis A. Miknevičienė 

A. Narauskas 

25. Atvira integruota  gamtos mokslų pamoka ,,Pamokos 

kitaip“. 

Lapkritis J. Gumauskienė 
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26. Suaugusiųjų švietimo savaitė „Susitikime mokytis“:  

- „Kūrybinis stebuklas iš mano rankų“. 

- Edukacinis užsiėmimas  „Pakvipo duona...“ 

- „Paletė ir gyvenimas“ –  Antano Žmuidzinavičiaus 

145 gimimo metinėms paminėti. 

- Tapybos darbų fotonuotraukų informacinis stendas 

paroda – dailininko 145 gimimo metinėms atminti. 

- Išvyka - popietė „Fotografuoju Simną“(paroda). 

Lapkritis  

V. Rakauskienė 

V. Čeplinskienė 

D. Ūselienė 

 

Z. Jakubauskienė 

 

A. Narauskas 

27. Raiškiojo skaitymo mokymo atvira veikla 

„Vaivorykštės spalvos“. 

Gruodis R. Cibulskienė 

19. Kabinetų įvaizdžio gerinimas. Per m. m. Mokytojai 

 

X. AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi vykdytojai 

 SUSIRINKIMAI   

1. Auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2021 

metams  pristatymas ir aptarimas.    

Sausis R. Gumauskas 

Metodinė grupė 

2. 

 

II-ojo pusmečio auklėtojų veiklos planų aptarimas 

ir teikimas tvirtinimui.   

Auklėtojų savianalizės anketų pristatymas ir 

aptarimas. 

Vasaris R. Gumauskas 

Metodinė grupė 

 

3. „Kūrybiškas ugdytinių drausminimas“. Balandis R. Zasimavičienė 

4. „Savivertės ugdyms. Kaip nesijausti nevykėliu ir 

neužsiiminėti savigrauža“.  

Spalis B. Keidošienė 

 GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA   

1. 

 

Kvalifikacijos kėlimas mokymuose, seminaruose. 

Medžiagos iš mokymų ir seminarų aptarimas. 

Per mokslo 

metus  

Auklėtojai 

2. 

 

Nuolatinis pedagoginių ir psichologinių žinių 

gilinimas. 

Kartą per 

mėnesį 

Auklėtojai 

 

3. 

 

Renginių, numatytų mokyklos veiklos plane 

organizavimas ir aptarimas. 

Per mokslo 

metus 

Auklėtojai 

4. Edukcinė popietė „Uždekim Vėlinių žvakutę. 

Gedulingų puokščių gamyba“. 

Spalis B. Samauskienė 

B. Keidošienė 

 KITA VEIKLA   

 

1. 

Projektai:  

„SOS“ paukšteliai ir žvėreliai. Lesyklėlių gamyba.  

Vaišių paruošimas paukšteliams ir žvėreliams. 

Išvyka į mišką. Projekto aptarimas. 

Sausis A. Miknevičienė 

R. Račkauskas 

2. Popietė „Gavėnia – papročiai ir tradicijos nuo  

mūsų protėvių iki šių laikų“. 

Kovas R. Gumauskas 

V. Narauskaitė 

3. 
 

Dalyvavimas mokyklos, miesto, rajono, socialinių 

partnerių organizuojamose akcijose, konkursuose 

ir programose. 

Per mokslo 

metus 

Auklėtojai 

 

4. Dalyvavimas bendruomenės ir visuomenės 

gyvenime. 

Per mokslo 

metus 

Auklėtojai 
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5. Bendravimas ir bendradarbiavimas su klasėje 

dirbančiais pedagogais ir specialistais, ugdytinių 

tėvais.  

Nuolat Auklėtojai 

6. Projektai: 

 „Sugrįžkime į praeitį“ – išvyka po Simno 

miestelį, susipažinti su pastatais, kuriuose gyveno 

žydai. Jų veikla. 

Žuvusių žydų vardų rašymas ant akmenėlių. 

Išvyka į Žydų kapus „Atminties keliu“.  

Sklaida ir viešinimas. 

Rugsėjis  A.Miknevičienė 

R. Račkauskas 

7.  Šaškių – šachmatų varžybos. Lapkritis V. Rakauskienė 

8. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Ir Angelas 

mums atnešė Kalėdų džiaugsmą ant sparnų“.  

Gruodis V. Rakauskienė 

 

XI. BIBLIOTEKININKO VEIKLOS PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

vykdytojai 

1. Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas  V. Raguckienė 

 Informacinės pamokėlės. 

Dalyvavimas Alytaus rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Simno filialo renginiuose. 

  

2. Mokinių kultūrinių interesų ugdymas  V. Raguckienė 

 Įvairaus darbo su skaitytojais organizavimas: 

- dėmesys bibliotekos vengiantiems mokiniams; 

- pagalba daug skaitantiems; 

- pokalbiai apie knygas (keičiant knygas). 

  

3. Domėjimosi grožine ir vaikų literatūra ugdymas  V. Raguckienė 

 Įvairios parodėlės.   

 Mokymas pasirinkti literatūrą užduotai temai.   

4. Susidomėjimo skaitymu ugdymas  V. Raguckienė 

 Informavimas apie naujas knygas (gavus naujų knygų).   

 Aktyviausių skaitytojų išrinkimas ir paskelbimas.   

5. Darbas su skaitytojų aktyvu  V. Raguckienė 

 Bibliotekos aktyvo papildymas naujais nariais. Mokslo metų 

pradžia 

 

6. Bendravimas su mokytojais, auklėtojais  V. Raguckienė 

 Mokytojams, auklėtojams reikalingos literatūros 

papildymas. 

1 kartą per 

pusmetį 

 

 Periodinių pedagoginių ir metodinių leidinių reklama. Pastoviai  

7. Savišvieta, profesinis tobulinimasis  V. Raguckienė 

 Mokymasis kursuose, seminaruose. Visus metus  

 Naujos profesinės literatūros skaitymas. Visus metus  

8. Skaitytojų aptarnavimas  V. Raguckienė 

 Pokalbiai su skaitytojais. Nuolat  

 Pagalba ieškantiems šaltinių reikiamomis temomis. Nuolat  

9. Fondo komplektavimas ir tvarkymas  V. Raguckienė 

 Fondo papildymas nauja literatūra. Metų bėgyje  

 Fondo nurašymas. Metų bėgyje  
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 Susidėvėjusių knygų remontas. Metų bėgyje  

 Laikraščių ir žurnalų prenumerata. Metų pabaigoje  

 Fondo dokumentų tvarkymas. Naujų metų 

pradžia 

 

10. Informacijos priemonių tvarkymas  V. Raguckienė 

 Abėcėlinio katalogo tvarkymas. Nuolat  

 Kortelių papildymas. Nuolat  

11. Fondų tvarkymas  V. Raguckienė 

 Inventoriaus knygos pildymas. Gavus naujų 

knygų 

 

 Einamasis fondų ir katalogų tikrinimas. Metų pabaigoje  

 Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, 

antspaudavimas. 

Gavus naujų 

knygų 

 

 Katalogų kortelių rašymas, jų įtraukimas į katalogus. Gavus naujų 

knygų 

 

12. Fondų atskleidimas, statistika  V. Raguckienė 

 Skaitytojų formuliarų analizė. Metų pabaigoje  

 Dienos, mėnesio, metų statistika.   

13. Administracinis darbas  V. Raguckienė 

 Bibliotekos darbo planavimas. Metų pradžioje  

 Ataskaita. Metų pradžioje  

 Apsilankymų registravimas. Nuolat  

 

XII. ADMINISTRACINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

vykdytojai 

1. Viešųjų pirkimų ataskaita už 2020 m. Sausis D. Vansauskienė 

2. Metinės inventorizacijos metu nurašyto turto ir 

inventoriaus likvidavimas, utilizavimas. 

Kovas D. Vansauskienė 

V. Raguckienė 

A. Talkauskas 

3. Viešųjų pirkimų planas 2021 m. Kovas D. Vansauskienė 

4. Mokykloje ir bendrabučiuose esančių gesintuvų 

patikra. 

Balandis D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

5. Mokyklos paruošimas naujiems mokslo metams. Rugpjūtis D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

L. Kalėdienė 

R. Brusokienė 

6. Darbų saugos ir sveikatos instruktažų pravedimas 

darbuotojams, dokumentacijos tvarkymas. 

Rugsėjis D. Vansauskienė 

 

7. Paruošt mokyklą šaltajam metų periodui, užtikrinant 

šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų 

paslaugų tinkamą teikimą. 

Spalis D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

8. Automatizuotų šilumos punktų paruošimas šildymo 

sezonui. 

Spalis D. Vansauskienė 

A.Talkauskas 

9. Metinės mokyklos turto inventorizacijos vykdymas. Gruodis D. Vansauskienė 

V. Raguckienė 

Inventorizacijos 

komisija 
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10. Ugdymo priemonių atnaujinimas ir papildymas.  Pagal poreikį ir 

mokyklos 

finansines 

galimybes 

D. Vansauskienė 

 

11. Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitikrinimas. Pagal 

patvirtintą 

grafiką 

D. Vansauskienė 

 

12. Aprūpinimas švaros, higienos priemonėmis, 

ūkinėmis prekėmis.  

Pagal poreikį ir 

mokyklos 

finansines 

galimybes 

D. Vansauskienė 

 

13. Vaikų, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, 

aprūpinimas rūbais, avalyne, patalyne ir kitomis 

būtinomis priemonėmis. 

Pagal poreikį D. Vansauskienė 

 

14. Gyvenamųjų ir mokymosi patalpų nuolatinė 

priežiūra, tvarkos ir švaros kontrolė. 

Nuolat D. Vansauskienė 

L. Kalėdienė 

R. Brusokienė 

15. Suolų ir kitų baldų išdėstymo, apšvietimo kokybės ir 

kitų reikalavimų pagal higienos normas vykdymas. 

Nuolat D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

L. Kalėdienė 

R. Brusokienė 

16. Darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

reikalavimų vykdymas ir kontrolė. 

Nuolat D. Vansauskienė 

 

17. Įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

apskaitos vykdymas, turto kokybės ir tinkamumo 

vertinimas tolimesniam jo naudojimui.  

Nuolat D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

V. Raguckienė 

18. Mokyklos aplinkos (gėlynai, sporto aikštė ir kt.) 

priežiūra ir tvarkymas. 

Nuolat D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

L. Kalėdienė 

Mokytojai 

Auklėtojai 

19. Kontroliuoti aptarnaujančio personalo veiklą, darbo 

drausmės laikymąsi, darbo laiko panaudojimo 

racionalumą. 

Nuolat D. Vansauskienė 

 

20. Vykdyti statinių periodines, kasmetines apžiūras. Nuolat D. Vansauskienė 

A. Talkauskas 

 

 

 

__________________________ 


