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I. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus vidurinė mokykla, Geranionų g. 32, 

Dieveniškės, LT-17138, Šalčininkų r., el. p. adammickevic@gmail.com, internetinė svetainė   

http://www.dieveniskes.salcininkai.lm.lt. Mokykloje įgyvendinamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programos, neformaliojo vaikų 

švietimo programos. Mokymo kalba – lenkų kalba, mokymo formos – pavienis ir grupinis 

mokymas.  Mokykla turi  pradinio ugdymo skyrius: Jurgelionių skyrių, adresas: Jurgelionių k., 

Dieveniškių sen., LT-17141, Šalčininkų r.; Milkūnų skyrių, adresas: Rudnios k., Dieveniškių sen., 

LT-17142, Šalčininkų r. Skyriuose vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, mokymo kalba – lenkų. 

Mokyklos direktorė – Danuta Anichovskaja, vadybinio darbo stažas – 9 metai, atestuota  

III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Gedroit, 

vadybinio darbo stažas – 6 metai,  atestuota III vadybinei kvalifikacinei kategorijai.  Mokykloje 

dirba 47 darbuotojai: nepedagoginių – 18 darbuotojų (15,75 etatų), pedagoginių darbuotojų – 27: 

socialinis pedagogas, bibliotekininkas, 25 mokytojai (ne visi dirba pilnu etatu), iš jų: turinčių 

mokytojo metodininko kategoriją – 4, vyresniojo mokytojo –  14, mokytojo – 7. 

 

 Mokykloje besimokančių ( 2014-09-01) mokinių skaičius: 
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Klasių komplektų skaičius: 14. 

Mokykloje mokosi  6 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. 

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

       2014 m. mokyklos veiklos prioritetas – ugdymo kokybės tobulinimas ir pagalbos mokiniui 

gerinimas.   

       Uždaviniai: tobulinti pamokos kokybę, modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti mokinių 

mokėjimo mokytis kompetenciją ir  skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, įtraukti mokinius, 

turinčius specialiųjų poreikių, į neformalųjį ugdymą. 

        Įgyvendinant mokyklos veiklos prioritetą buvo parengtas Mokyklos ugdymo planas. Jis buvo  

rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant 

mokytojus, mokinius, tėvus. Formuojant mokyklos ugdymo turinį remiamasi mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais. 

Mokiniams buvo siūlomi pasirenkamieji dalykai: ekonomika, ekologija, teisės pagrindai, karjeros 

planavimas, rusų kalba, informacinės technologijos, anglų kalba ir dalykų moduliai: lietuvių kalbos 

rašyba, biologinis praktikumas, kompiuterinis raštingumas, Lenkijos istorija, matematika 

praktikoje. Bendrosios  kompetencijos, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, prevencinės 

programos, karjeros ugdymo programa, socialinė veikla   integruojamos į dalykus, į klasės vadovo 

programas. Mokyklos mokytojai tobulino dalykinio bendradarbiavimo įgūdžius: bendrai ruošė 
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ilgalaikius savo dalyko planus, derindami juos su ilgalaikiais kitų dalykų planais, parengė 

integruotų pamokų, integruotų renginių planus.  Priemonės ugdymo turiniui individualizuoti ir 

diferencijuoti numatomos atsižvelgus į mokinių pasiekimus ir pažangą, mokinių  specialiuosius 

poreikius. Tai pažymima ilgalaikiuose planuose. Mokiniams teikiama socialinė pagalba. 

Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, vadovaujantis mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijomis skiriamos  konsultacijos. Esant reikalui mokiniams teikiama socialinė pagalba.  

            Pagrindinis dėmesys pamokos struktūrai tobulinti skirtas ir vykdant ugdymo turinio 

įgyvendinimo priežiūros planą. Didžiojoje dalyje stebėtų pamokų (apie 80%) pamokų uždaviniai 

buvo orientuoti į rezultatus, daugiau nei 50 % pamokų tikslingai naudotos IKT priemonės.  

            Mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, konferencijose. 

            Mokykloje vykdomas sporto, meninės, technologijos pakraipos neformalusis ugdymas. 

Neformaliojo ugdymo įstaigą – Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą – lankė 2 

mokiniai. 

            Buvo siekiama sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ne tik pamokos metu, bet ir dalyvaujant 

projektuose.        

           10 mokinių ir 2 mokytojai rugpjūčio mėnesį 6 dienas dalyvavo Boronovo mieste (Lenkija) 

Lietuvos Lenkijos jaunimo mainų projekte ,,Kas mus skiria – kas mus jungia?“  Pagrindinis 

projekto tikslas – integruoti jaunimą  į  bendrą veiklą, geriau pažinti Lietuvos ir Lenkijos istorinę 

praeitį, kultūrą bei tradicijas.  

           4 mokiniai Plonsko mieste (Lenkija) kartu su jų bendraamžiais iš Šalčininkų Jano Sniadeckio 

gimnazijos spalio mėnesį dalyvavo tarptautiniame projekte Erasmus + ,,Per skrandį į širdį“. 

Pagrindinis projekto tikslas – bendros veiklos vykdymas, darbas grupėse, anglų kalbos praktinių 

įgūdžių tobulinimas. Projektas tęsiamas toliau, mokiniai vykdo projektą internetiniu būdu. Pagal 

projekto programą lenkų jaunimas atvyks į Lietuvą gegužės mėnesį. 

           Spalio mėnesį 22 mokiniai ir 3 mokytojai partnerystės pagrindais su mokykla partnere 

,,Rzęczkovo mokyklų susivienijimas”  dalyvavo mokinių mainų programoje, kuri buvo realizuota 

Rzęczkovo vietovėje (Lenkija). Pagrindinis projekto tikslas buvo pasidalijimas patirtimi 

organizuojant bendrą veiklą, istorinės Lietuvos ir Lenkijos praeities pažinimas, dalyvavimas 

bendruose skautų renginiuose (dalyvavome 30-osiose kunigo Jerzy Popieluszko pagerbimo 

iškilmėse). 

            2014 metais  mokiniai aktyviai dalyvavo aplinkosaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“, už 

gautus taškus (595 taškai)  jiems buvo organizuotos 2 ekskursijos į Vilnių. 

            20 mokinių ir 2 mokytojai  liepos mėnesį 10 dienų Radomo sieniūnijos( Lenkija) kvietimu 

ilsėjosi Zakopanės kalnuose, aplankė Varšuvą, Radomo ir Ilžos miestus. 

            Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja Šalčininkų rajono švietimo ir sporto skyriaus 

organizuojamuose renginiuose: sporto varžybose, dalykų olimpiadose (rajoninėse  olimpiadose 

užimtos prizinės vietos – technologijų olimpiada –  I vieta, dailės olimpiada – I vieta),  

festivaliuose: ,,Iš širdies į širdį“, ,,Pavasario ritmu“, ,,Rusų kalbos‘‘ , konkursuose: ,,Mes kelių 

eismo taisyklių žinovai“, informacinių technologijų konkurse, ,, Karjera – kas tai?“, ,,Šviesoforas“, 

,,Vesna poezji“, ,,Mažasis eruditas“, ,,Pavasario balsai“, nacionaliniame vaikų piešinių konkurse 

,,Mano stebuklingos Kalėdos“. 

            2014 metų rugpjūčio mėnesį mokyklos mokiniai įsitraukė į skautų judėjimą. Kartu su Jano 

Sniadeckio gimnazijos mokiniais dalyvauja bendroje veikloje, mokosi dirbti komandoje, būti 

atsakingais už savo veiklą ir elgesį. 

 

III. MOKYMOSI APLINKA 

 

          Didelis dėmesys buvo skiriamas mokymo(si) aplinkos modernizavimui, mokyklos  kultūros 

formavimui, tradicijų puoselėjimui, vertybių ugdymui. Buvo tiriama mokyklos veiklos įsivertinimo 

sritis: mokyklos kultūra. Tyrimo išvados panaudotos mokyklos veiklai planuoti, sudaryta mokyklos 

įvaizdžio formavimo programai parengti darbo grupė, kuriai vadovauju. Programos tikslas –  

formuoti gerąjį mokyklos įvaizdį,  bendradarbiauti su vietos bendruomene, kurti palankią nuomonę 

apie mokyklą, informuoti visuomenę apie mokyklos veiklą.   



           Mokykloje nuolat vyksta tradiciniai renginiai: susitikimo su mokyklos abiturientais vakaras, 

močiutės ir senelio diena, šimtadienis, valstybinių švenčių minėjimai,  poezijos vakarėliai lenkų ir 

lietuvių kalbomis, atvirų durų dienos tėvams, konkursai ir olimpiados, tradiciniai prevenciniai 

renginiai: ,,Savaitė be patyčių“, ,,Gegužė – mėnuo be smurto“, akcija „Sveikatingumo pertraukų 

savaitė“. Mokykloje vykdoma Sveikatingumo programa, jos tikslas – atkreipti mokyklos 

bendruomenės  (ypač mokinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, 

asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai ir prasmingai  leisti 

laisvalaikį. 

            Glaudžiai bendradarbiaujame su Šalčininkų  rajono vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų  rajono policijos komisariato pareigūnais, 

Šalčininkų rajono psichologine pedagogine tarnyba, Dieveniškių istoriniu regioniniu parku, 

Dieveniškių užkarda, Dieveniškių laisvalaiko salės vadove.  Bendrai organizuojame ir pravedame 

renginius, vyksta akcijos, susitikimai, pokalbiai. Vykdant karjeros ugdymo programą  

bendradarbiaujame su Šalčininkų Darbo birža, sistemingai organizuojame  susitikimus su mūsų 

mokyklos absolventais, kurie dalijasi savo sėkmės istorijomis. 

Informacija apie mokyklos veiklą nuolat pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje. Nuo 

2014 metų  rugsėjo 1 d. mokykloje naudojamas elektroninis dienynas. 

            Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nemokamas maitinimas 2014 m. sausio–birželio mėn. 

buvo teiktas 74 mokiniams, rugsėjo–gruodžio mėnesiais – 63 mokiniams. Mokinių nemokamam 

maitinimui panaudota 61345,69 Lt. 

 Mokykloje ugdomi Dieveniškių seniūnijoje gyvenantys mokiniai. 88 mokiniai buvo 

pavežami į mokyklą ir iš jos. Mokykla turi 19 sėdimų vietų mokyklinį autobusą. Mokykliniu  

autobusu pavežami 14  mūsų mokyklos mokinių. Mokykliniu autobusu pavežami ir Dieveniškių 

,,Ryto“ vidurinės mokyklos mokiniai.  

Maršrutiniais autobusais buvo pavežami 74 mokiniai, per metus pavežėjimas kainavo 36900,00 Lt.  

 

IV. PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI, TOLESNĖ 10 KL. IR 12 KL. 

MOKINIŲ VEIKLA 

 

Mokinių laidos 2013–2014 m. m.  

 10 kl. 12 kl. 

Buvo mokinių 2013–2017 m. m. pabaigoje 6 10 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą, brandos 

atestatą 

6 9 

            Pagrindinio ugdymo(si) pasiekimų patikrinime dalyvavo 6 mokiniai, visi gavo pagrindinio 

ugdymo išsilavinimo pažymėjimus, 5 mokiniai tęsia mokslus 11-oje klasėje, 1mokinys  mokosi 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje. 

            Brandos egzaminai: 

            Mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros  mokyklinį egzaminą  išlaikė 

7 mokiniai, gimtosios (lenkų) kalbos – pasirinko ir išlaikė 2 mokiniai, technologijų – pasirinko ir 

išlaikė 2 mokiniai. 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko ir išlaikė 2 mokiniai.  

Užsienio kalbos (rusų)  valstybinį brandos egzaminą pasirinko ir išlaikė 10 mokinių.  

Matematikos  valstybinį brandos egzaminą pasirinko  ir išlaikė 3 mokiniai. 

Fizikos valstybinį brandos egzaminą pasirinko ir išlaikė 1 mokinys. 

Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 6,  išlaikė 5 mokiniai. 

Iš viso laikyti 22 valstybiniai brandos egzaminai, 86  ir daugiau balų išlaikyti 5 egzaminai.  

 

Tolesnė abiturientų veikla: 

            Studijuoja: 

            Kolegijose Lenkijoje – 3 

            Profesinėse mokykloje -5 

             Dirba – 2. 

 



 

V. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Iš MK vadovėliams ir mokymo priemonėms skirtų lėšų įsigyta naujų vadovėlių, grožinės 

literatūros kūrinių lenkų ir lietuvių kalbomis,   mokymo priemonių, skirtų mokyti chemijos, fizikos, 

dailės.  Kiekviename kabinete įrengtos žaliuzės, įgyti baldai priešmokyklinio ugdymo grupei, 

bibliotekai.  Atnaujintas  informacinių technologijų kabinetas:  įgyta   10 naujų  kompiuterių, stalai 

ir kėdės. Įrengti 4 projektoriai kabinetuose, dabar kiekviename  kabinete gali vykti pamokos 

naudojant  IT. Įrengta  interaktyvi lenta, pravesti mokytojams mokymai kaip ja naudotis, įgytos ir 

naudojamos  įvairių dalykų skaitmeninės pamokos. 

Iš rėmėjų fondo ,,Parama Lietuvos lenkams“ gauta 11467,5 Lt. Lėšos panaudotos   

vadovėliams, 5 ekranams projektoriams, 4 kompiuteriams, kuprinėms pirmokams, 2 

spausdintuvams ir jų dažams pirkti.  Iš Lietuvos olimpinio fondo gavome sportinių prekių už 1552, 

46 Lt,  iš labdaros organizacijos ,,Kinderaugen‘‘ gavome 2400 Lt  žaliuzėms į 3 kabinetus, mokymo 

priemonėms biologijos kabinetui, žaislams, įrengtos lauko supynės ikimokyklinio ugdymo 

skyriuose Jurgelionyse ir Milkūnuose.  Iš mokyklos rėmėjų buvo gauta grindų danga (laminatas), 

atnaujintos grindys 4 klasės kabinete ir Milkūnų skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje, dažai  

(panaudoti kabinetų ir koridorių sienų atnaujinimui). 

Savivaldybės lėšomis buvo atnaujintos I  ir II aukštų fojė, kiekviename kabinete atnaujinta 

elektros instaliacija: pajungti automatiniai jungikliai ir atnaujintos elektros rozetės, įrengti 

projektorių laikikliai, įrengėme pagal Higienos normų reikalavimus laiptinės turėklus, pajungėme 

karštą vandenį tualetuose. Mokykla gavo Higienos pasą. 

 

             Biudžeto lėšų panaudojimas 2014 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Planas (litais) Išlaidos (litais) 

1. Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

290500,00 284980,49 

2. Ryšio paslaugos 3000,00 2924,99 

3. Transporto išlaikymas 21300,00 21205,79 

4. Kitos prekės 9800,00 9800,00 

5. Komunalinės paslaugos 207400,00 183103,22 

6. Kitos paslaugos 8000,00 7953,82 

7. Kvalifikacijos kėlimas 1200,00 1112,00 

 Iš viso: 541200,00 511080,31 

 

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas 2014 m. 

 

Eil

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Planas (litais) Išlaidos  (litais) 

1. Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

821000 820888,34 

2. Vadovėliai ir mokymo priemonės 25800,00 25800,00 

3. Kvalifikacijos kėlimas 4900,00 4890,00 

4. Mokinių pažintinė veikla 900,00 900,00 

 Iš viso: 852600,00 852478,34 

 

Kreditorinis įsiskolinimas 2015 m. sausio 1 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Įsiskolinimo suma (litais) 

1.  Socialinis draudimas 5502,45 

2. Ryšių paslaugos 66,15 



3. Komunalinės paslaugos 24737,98 

4. Socialinė parama mokiniams 

(administravimo išlaidos) 

546,00 

5. Mokinių pavežėjimas 1786,85 

 Iš viso 32639,43 

 

VI. SVARBIAUSI 2014 M. PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI, PROBLEMOS 

        

           Svarbiausi laimėjimai:  

 dalyvavimas tarptautiniuose projektuose,  

 gautas mokyklos Higienos pasas. 

            Problemos: 

        1. Reikalingas Jurgelionių ir Milkūnų skyrių aptvėrimas, kanalizacijų sutvarkymas (gauti 

pastatams Higienos pasus). 

        2. Būtina spręsti buvusio Šarkaičių pradinio ugdymo skyriaus (kuriame ugdymas jau 

nevykdomas) pastato nuosavybės klausimą.  

        3. Grindų ir stogo dangos mokyklos valgyklos patalpoje sutvarkymas. 

        4. Lubų, grindų, elektros instaliacijos sporto salėje sutvarkymas. 

        5. Sporto aikštyno atnaujinimas. 

                               ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


