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ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 2015 MET Ų VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
I. BENDROS ŽINIOS 

 
 Mokyklos įsteigimo metai – 1956 m. Adresas – Jiezno g. 1, LT-62265. Kontaktai – 
tel. (8 315 79 858), faks. (8 315 79 858), interneto svetainės adresas – www.piliakalnis.alytus.lm.lt. 
Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 191055865. Mokyklos tipas – progimnazija. 
Mokymo kalba – lietuvių kalba. Mokymo formos – dieninė, mokymo namuose, nuotolinė, 
savarankiško mokymosi. Bendrojo ugdymo programos – pradinis ugdymas, ankstyvasis užsienio 
kalbų mokymas, pagrindinio ugdymo pirmoji dalis. Kitos mokyklos veiklos rūšys – priešmokyklinis 
ugdymas, neformalusis vaikų švietimas.  
 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

Progimnazijos darbuotojai 
 

Eil.Nr.   2015-01-01 2015-12-31 
1. Bendras darbuotojų skaičius  49 49 
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 35 36 
 Iš jų :   
 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe  23 23 
 mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 3 3 
3. Atestuotų pedagogų skaičius:  26 26 
 turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – – 
 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 
14 14 

 turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 10 9 
 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 2 3 
 neatestuotų mokytojų skaičius – – 
4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas, specialusis pedagogas, 
psichologas, surdopedagogas, tiflopedagogas, 
socialinis pedagogas, auklėtojas) 

4 4 

 
Progimnazijoje besimokančių mokinių skaičius ir jo pokytis per kalendorinius metus  

 
 Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 
Klasės  

 
 
Iš viso 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9  

 
10 
 

2015-01-01 – 17 26 25 20 19 21 27 30 – – 185 
2015-09-01 – 11 17 27 24 16 19 20 27 – – 161 

 



 2

Grupi ų, klasių komplektų skaičius per kalendorinius metus ir pokytis  
 
 Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 
 
 

Klasės  
 
 
Iš viso 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
 

 
10 
 

2015-01-01 – 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 10 
2015-09-01 – 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 9 

 
Pastaba. 2015-09-01 mokinių skaičius sumažėjo 24 mokiniais, kadangi 2014-2015 m. m. išleidome 
dvi aštuntąsias klases (31 mokinį), o dėl demografinių priežasčių sukomplektavome vieną pirmąją 
klasę. Klasių komplektų skaičius sumažėjo 1 komplektu.  
Veikia 2 pailgintos darbo dienos grupės, kurias lanko 39 mokiniai. Pailgintos darbo dienos grupėse 
mokiniai paruošia namų darbus, jiems vykdoma įvairi komunikacinė, meninė, pažintinė, sportinė 
veikla. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius progimnazijoje – 2015-01-01 – 19; 2015-12-31 –
19. 
Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių 
specialistų ir mokinių skaičiaus santykis (kiek tenka mokinių vienam specialistui) – 40,25.  
Mokinių, kartojančių 2014–2015 m. m. programą, nėra. 
Mokinių skaičius 2014–2015 m. m. pabaigoje – 186. 
Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į užsienį, skaičius – 1 . 
Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į kitas Lietuvos savivaldybes, skaičius – 2 . 
Mokinių, 2015 m. išvykusių mokytis į Alytaus profesinio rengimo centrą, skaičius – 0. 
 

Mokini ų laidos 2015 m. 
 

 4 kl. 8 kl. 
Buvo mokinių 2014–2015 m. m. pabaigoje 21 31 
Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą 21 31 
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą – – 
 

Pradinio ugdymo rezultatai 
 

Lygis 2013-2014 
m. m. 

 Klasės 2014–2015 
m. m. 

Klasės Pokytis 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Aukštesnis 
lygis 

32 (30,2%) 11 6 7 8 19 (21,5%) 5 4 4 6 Padidėjo 
gerai besimo- 
kančių 
mokinių, 
sumažėjo 
patenkinamai 
besimokančių 
mokinių 
skaičius. 

Pagrindinis 
lygis 

39 (36,8%) 13 10 10 6 43 (49%) 6 18 8 11 

Patenkinamas 
lygis 

35 (33 %) 4 11 9 11 26 (30 %) 5 4 13 4  

Iš viso  28 27 26 25  16 26 25 21 
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Pagrindinio ugdymo rezultatai 
 

Lygis 2013-
2014  
m. m. 

 Klasės  2014–2015  
m. m. 

Klasės 

5 6 7 8 10 5 6 7 8 

Aukštesnis 
lygis 

6 (4,9%) 3 2 - 1 - 2 (2%) - 1 1 - 

Pagrindinis 
lygis 

25 
(20,3%) 

7 5 7 5 1 25 (26%) 6 7 4 8 

Patenkina-
mas lygis 

90  
(73,2 %) 

13 21 26 20 12 71 (72%) 13 13 22 23 

  23 28 33 26 13  19 21 27 31 

    
Klasių mokymosi pasiekimų ( pažymių) vidurkis ir pažangumas procentais 

 
2013–2014 

 m. m. 
Klasės 2014–

2015 
m. m 

Klasės 

5 6 7 8 10 5 6 7 8 

Pažymių 
vidurkis 

7,9 7,7 7,7 7 7,3 Pažymių 
vidurkis 

6,84 7,93 6,6 6,85 

Pažan-
gumas % 

100 100 100 100 100 Pažan-
gumas % 

100 100 100 100 

 
III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 
Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelius progimnazijoje, skaičius ir dalis 

(proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 111 (69 %). 
Mokinių, lankančių vieną neformaliojo švietimo būrelį progimnazijoje, skaičius – 51 

(32 %). 
Mokinių, lankančių du ir daugiau neformaliojo švietimo  būrelių progimnazijoje, 

skaičius – 60 (37 %). 
 Valandų, skirtų neformaliajam švietimui 2015-2016 m. m. panaudojimas pagal klasių 
koncentrus (skirta, panaudota): 
 
Klasių koncentrai Skirta valandų pagal  

Bendruosius ugdymo planus 
Panaudota valandų 

1-4 klasės 10 10 
5-8 klasės 8 8 

 
 Mokinių, lankančių VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre veikiančius būrelius, 
skaičius – 13. 
 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus kraštotyros muziejuje vykdomose edukacinėse 
programose, skaičius – 150. 
 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus miesto teatre vykdomose edukacinėse programose, 
skaičius – 65. 
 Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas (Jaunimo centrą, Muzikos 
mokyklą, Dailės mokyklą) skaičius (atskirai kiekvienoje įstaigoje). 
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Neformaliojo švietimo įstaigos Lankančių mokinių skaičius 
Alytaus jaunimo centras 11 
Muzikos mokykla 6 
Dailės mokykla 3 

 
Mokini ų pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.) 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, 
pavardė 

Ruošusio mokytojo 
vardas, pavardė      

Konkurso, olimpiados 
pavadinimas 

Laimėjimas 

1 2 3 4 5 
1.  Emilija 

Videikaitė, 5a 
klasė 

Audronė Balčiūnienė, 
lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė 

Respublikinis mažųjų rašytojų 
konkursas „Lietuvos vaikai kuria 
pasakas“. 

Laureatė, 
pelniusi 
draugiškiau-
sios pasakos 
nominaciją 

2.  Domas 
Zenkevičius, 8a 
klasė 

Kristina 

 Krisiulevičienė 

Alytaus miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų mokinių knygų skirtukų 
konkursas, skirtas S. Nėries 100-
osioms gimimo metinėms 
paminėti. 

II vieta 

 

3.  7-8 klasių 
progimnazijos 
mokinių komanda 

Jolanta Būtėnienė Europos dienai ir Europos 
vystymosi metams paminėti 
fotosesijos konkursas „mES – 
jėga“. 

Laureatai 

4.  Andrius 
Rakauskas, 
Evaldas 
Lugauskas, 6a 
klasė 

Inga Marčiulaitienė, 
vyresnioji anglų 
kalbos mokytoja 

Kalbų (anglų kalbos) „Kengūra 
2015“. 

Sidabrinės 
kengūros 
diplomai 

5.  Ramūnas 
Ribinskas, 
Alnaras 
Čepanonis, 8b 
klasė 

Svetlana Rudavičienė, 
istorijos mokytoja 
metodininkė 

Alytaus miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų istorijos konkursas 8 kl. 
mokiniams. 

III vieta 

6.  Adrija 
Balažentytė, 7a 
klasė 

Reda Ledžienė, kūno 
kultūros mokytoja 
metodininkė 

Alytaus miesto lengvosios 
atletikos pavasario kroso 
pirmenybės laikraščio „Alytaus 
naujienos“ taurei laimėti 

II vieta 

7.  Evaldas 
Lugauskas, 
KajusVislavičius, 
6a klasė 
 

Vil ė Petravičienė, 
biologijos mokytoja 
metodininkė 

Gamtos mokslų „Kengūra 2015“. Sidabrinės 
kengūros 
diplomai 

8.  Tomas 
Sinkevičius, 7a 
klasė 

Vil ė Petravičienė, 
biologijos mokytoja 
metodininkė 

Alytaus miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų mokinių Vytauto 
Nedzinsko gamtamokslinių žinių 
konkursas. 

III vieta 

9.  Nojus 
Selemonavičius, 
1a klasė 

Violeta Narvičienė,  
pradinių klasių 
mokytoja 
 metodininkė 

Matematikos „Kengūra 2015“. Pateko į 
Alytaus 
miesto 
pirmokų 
dešimtuką 
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   1 2 3 4 5 

10.  Aida Savickaitė, 
4a klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

Tarptautinė paroda-konkursas 
„Kalėdų senelio kojinė“. 

III vieta 

11.  Klaidas 
Spiridavičius,  
Airijus Sutkus, 4a 
klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

Gamtos mokslų „Kengūra 2015“. Oranžinės, 
auksinės 
kengūros 
diplomai 

12.  Airijus Sutkus, 
Domantas 
Liorenta, Klaidas 
Pileckas, 4a klasė 

Inga Marčiulaitienė Kalbų (anglų kalbos) „Kengūra 
2015“. 

Auksinės, 
sidabrinės 
kengūros 
diplomai 

13.  Domas Liorenta, 
Inga 
Bartulevičiūtė, 
Austėja 
Vitunskaitė, 
Klaidas 
Spiridavičius, 4a 
klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

Kalbų (lietuvių kalbos) „Kengūra 
2015“. 

Sidabrinės, 
oranžinės 
kengūros 
diplomai 

14.  Gabija 
Kilinskaitė, 
Austėja 
Vitunskaitė, 
Artūras Rosas, 4a 
klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

Respublikinis 3-asis Lietuvos 
mokinių kūrybinių darbų 
konkursas „Augdamas kuriu, tave 
kartu kviečiu“. 

I, I, III 
vietos 

15.  Rokas 
Dzidzevičius, 4a 
klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

1-6 klasių mokinių kalėdinio 
atviruko konkursas „Nupiešk 
kalėdinį atviruką sergančiajam“. 

Laureatas 

16.  Austėja 
Armanavičiūtė, 
4a klasė 

Rasa Urbanavičienė, 
pradinių klasių 
mokytoja metodininkė 

Alytaus miesto I-IV klasių 
mokinių eilėraščių kūrimo 
konkursas „Visur gerai, bet savam 
krašte geriausia“. 

Laureatas 

17.  Laikraščio Alytus Plius skelbtame konkurse „Mokykla turi kuo didžiuotis“ 5a klasės mokinė 
Svaja Romanovaitė tapo laureate, originaliausios priežasties, kodėl verta mokytis jos 
mokykloje autore. 

 
 

Popamokinės veiklos organizavimas progimnazijoje 2015 m. 
(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos, projektai) 

 
1. Valstybinių, Alytaus miesto švenčių bei kitų svarbių datų paminėjimai: 
1.1. Europos judėjimo savaitės bėgimo varžybos, inicijuotos Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos; 
1.2. Europos kalbų dienos paminėjimas. Projektas „Kalbos atveria duris“; 
1.3. Dalyvavimas fotosesijoje ir nuotraukų konkurse „Mes – jėga!“, skirtame Europos 

vystomojo bendradarbiavimo metams paminėti; 
1.4. Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Akcija „Tolerancijos mozaika“; 
1.5. Progimnazijos darbuotojų kūrybinių darbų paroda miesto bendruomenei; 
1.6. Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas;  
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1.7. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija”; 
netradicinė istorijos valandėlė; 

1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Netradicinė pamoka 
„Sugrįžkime į praeitį“; 

1.9. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. dalyvavimas bėgime 
„Geroji žinia“. Meninė kompozicija Alytaus miesto bendruomenei „Čia Lietuva“. Akcija „Lietuvai 
ir man“. 

2. Pažintinės ekskursijos į Vilnių, Kauną, Trakus, Merkinę, Liškiavą, Dzūkijos 
nacionalinį parką, Druskininkus, Anykščius, Žuvinto rezervatą, Vidzgirio botaninį draustinį, Punią, 
Latvijos Respubliką, po Alytaus miestą ir apylinkes; netradicinės pamokos, edukacijos Alytaus 
kraštotyros muziejuje, Antano Jonyno, Anzelmo Matučio muziejuose, Jurgio Kunčino bibliotekoje, 
Alytaus miesto teatre, Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkyje, tautodailės dirbtuvėse. 

3. Tradicines mokyklinės šventės: 
3.1. Rugsėjo 1-oji; 
3.2. Tarptautinė Mokytojo diena; 
3.3. Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė; 
3.4. Koncertas mokinių tėvams, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti „D ėkoju 

Jums“; 
4. Tradicinės kalendorinės šventės: 
4.1. netradicinio ugdymo diena „Šventųjų Kalėdų belaukiant“, Kalėdinių atvirukų 

paroda; 
4.2. Šv. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Pirmajame Alytuje, dalyvavimas meninėje 

programoje; 
 
4.3. Užgavėnės (kaukių paroda, persirengėlių eitynės, Morės deginimas, dalyvavimas  

Užgavėnių šventėje Tautinių mažumų centre); 
4.4. Kaziuko mugė; 
4.5. Žemės diena. 
5. Kiti renginiai, veikla: 
5.1. akcijos – sveikatingumo akcijos „Obuolys – sveikatos šaltinis“, „Košės diena“ 

saugaus eismo akcija „Atšvaitų diena“, socialinė akcija „Pasidalink gerumu“;  
5.2. Draugo dienos paminėjimas; 
5.3. Progimnazijos darbuotojų kūrybinių darbų paroda; 
5.4. dalyvavimas respublikiniame konkurse „Žiemos fantazija“; 

 5.5.  dailyraščio konkursas progimnazijos bendruomenei; 
 5.6. meninio skaitymo šventė;  
 5.7. dalyvavimas Alytaus Tautinių mažumų kultūros centro organizuotoje vakaronėje 
„Kalėdiniai susitikimai“, moksleiviškų teatrų (rusų kalba) festivalyje; 
 5.8. „Savaitė be patyčių“. 
 6. Šalies projektai: 
 6.1. Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos 2015 metų projektas 
„Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“. 
Vykdėme projektą „Dzūkijos miesteliai“. Lankėmės Punios miestelyje, susipažinome su jo istorija, 
Dzūkijos kulinariniu paveldu. 

 6.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuojamas „16 aktyvumo dienų 
prieš smurtą“ akcijos projektas „ Smurtui-ne!”. Vyko diskusijos, kūrybinės edukacijos 
mokiniams; konferencija „Smurtinės situacijos mokykloje ir jų sprendimo būdai“ Alytaus miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų vadovams bei pedagogams. Konferencijoje dalyvavo vaikų 
psichologas Linas Slušnys. 
  7. Tarptautiniai projektai: 
 7.1. Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Atraskime paslėptus 
talentus“. 2015 m. vasario mėn. vyko dalykiniai vizitai į Ispaniją ir Graikiją. Mokiniai aplankė  



 7

 
įžymias vietas, susipažino su šių šalių kultūra, dalyvavo įvairiose edukacijose bei tarptautiniame 
talentų festivalyje „Aš galiu“. 
 8. Mokykliniai projektai: 
 8.1. gamtamoksliai projektai – „Pažinkime Alytaus apylinkes“, „Žemės diena“; 
 8.2. etninės kultūros projektai – „Sušildykime Kalėdas rankų šiluma“, „Diena 
muziejuje“, „Senolių skrynią atvėrus“, „Keliaujame po etnografinę Dzūkiją“. 
 8.3. pilietiškumo projektai – „Tu mažutė“, „Pažinkime gimtąjį kraštą“; 
 8.4. sveikatinimo projektai – „Apsaugok save ir kitus“, „Augu sveikas“; 
 8.5. dalykiniai projektai – „Duonos kelias“ (lietuvių kalbos ir matematikos), 
„Pažinkime gimtąjį kraštą“ (lietuvių, anglų, prancūzų kalbų), „Taškų taškai“; 
 8.6. karjeros ugdymo projektai – „Renkuosi atsakingai“, „Profesijų pasaulyje“, „Aš 
svajoju būti“ 
 Mokinių, dalyvaujančių mokinių ir jaunimo organizacijų veikloje, skaičius – 36.  

Mokinių ir jaunimo organizacijos, veikiančios mokykloje, - Mokinių taryba, Jaunieji 
šauliai. 

 
Progimnazijos savivaldos institucijos, jų veikla 

 
1. Progimnazijos taryba. 

 1.1. Per 2015 m. įvyko 6 posėdžiai, kuriuose buvo pritarta mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 2016–2018 metų atestacijos programai, progimnazijos vadovų atestacijai, 
suderinti 2015–2016 metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų planai, išanalizuota vaiko 
gerovės komisijos veikla 2014–2015 m. m., išanalizuotas mokyklos veiklos plano 2014 metams 
įgyvendinimas, išnagrinėti ugdymo proceso organizavimo, veiklos programos prioritetai ir 
uždaviniai 2015–2016 mokslo metams, pritarta progimnazijos 2016 metų veiklos planui; nagrinėti 
2% gyventojų pajamų mokesčio panaudojimo klausimai. 

2. Mokytojų taryba. 
2.1. Per 2015 m. įvyko 5 mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėti su 

ugdymo kokybė susiję klausimai: pirmokų, penktokų adaptacija, išanalizuoti vykdytos pedagoginės 
priežiūros klausimai, veiklos kokybės įsivertinimo klausimai, mokymosi rezultatai, pažangumo 
klausimai, metodinės veiklos, vaiko gerovės komisijos veiklos, ugdymo karjerai veiklos klausimai, 
analizuoti vykdytų tyrimų rezultatai, patvirtinti progimnazijos veiklos dokumentai. 

3. Mokinių tarybos veikla: 
3.1. Mokinių taryba organizavo kino filmų bei šokių vakarus mokiniams, dalyvavo 

valstybinių švenčių paminėjimo renginiuose Alytaus miesto, Tarptautinės Mokytojo dienos proga 
parengė sveikinimą mokytojams, paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną (gamino tolerancijos 
mozaiką, surengė diskusiją „Kitoniškumo apraiškos ir tolerancija“), aplankė senelius, gyvenančius 
Pivašiūnų senelių globos namuose, organizavo  „Savaitę be patyčių“, talentų popietę, aktyviai 
dalyvavo Pirmojo Alytaus vietos bendruomenės tarybos organizuotuose renginiuose, 
bendradarbiavo su Alytaus miesto mokinių taryba, Vilniaus lietuvių namų mokinių taryba. Už 
aktyvią veiklą buvo paskatinti pažintine ekskursija į Nacionalinį operos ir baleto teatrą (finansavo 
Pirmojo Alytaus vietos bendruomenės taryba). 

4. Metodinė taryba teikė pagalbą metodinėms grupės. 
 

Vasaros poilsio organizavimas (mokyklos veikla organizuojant  
vasaros poilsį ir mokini ų vasaros poilsis kitur). 

 
Progimnazija dalyvavo akcijoje „Noriu sportuoju“, organizavo renginius mokiniams 

vasaros atostogų metu. Alytaus vaikų globos namų ugdytiniai pagal bendrą Alytaus vaikų globos 
namų, Italijos ir Prancūzijos projektą vasaros atostogas praleido Prancūzijoje, Italijoje. 
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Progimnazijos muziejaus veikla 

 
Progimnazijos istorijos ir kraštotyros muziejuje yra renkama ir fiksuojama 

progimnazijos istorijos medžiaga („Abiturientų laidos“, „Mokyklos renginiai“, „Mokyklos veiklos 
planai, programos“, „Mokyklos pirmūnai“, „Mokyklą baigusių mokinių profesijos“), kraštotyrinė 
medžiaga apie Pirmąjį Alytų („Istoriniai objektai“ „Įžymūs pirmojo Alytaus gyventojai“, 
„Tremtiniai“), kaupiami senoviniai apyvokos daiktai, pinigai. Pagrindinio fondo eksponatų skaičius 
– 500. Muziejaus ekspozicijos panaudojamos ugdymo procese – čia vedamos istorijos ir 
pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokos, edukacinės programos „Alytus 
– seniausia Alytaus miesto dalis“, „Mūsų mokykla“, „Senoviniai daiktai“, „Duonelės kelias“, 
„Knygos istorija“, „Juostos“, „Lino kelias“, mokykliniams renginiams naudojami muziejaus 
eksponatai, sukaupta medžiaga. Tradiciniu tapo etnografinis projektas „Užgavėnių kaukės ir 
papročiai“. Muziejus dalyvauja šalies, regionų mokyklų muziejų apžiūrų konkursuose. Už 
edukacinių programų, mokyklinės muziejininkystės ir kraštotyrinės veiklos puoselėjimą įvertintas 
padėkomis. Muziejus lankytojams atviras darbo valandomis bei bet kuriuo laiku iš anksto susitarus 
su muziejaus vadove arba progimnazijos administracija. 
 

Prevencinė veikla ( pagrindinės veiklos kryptys, darbai, renginiai, rezultatai) 
 

Pagrindinės progimnazijos prevencinės veiklos kryptys: mokinių ir jų tėvų švietimas, 
prevencinių programų įgyvendinimas, pagalbos mokiniui teikimas (vaiko gerovės komisijos veikla), 
turiningų renginių, akcijų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas. 2015 metais buvo vykdomos šios 
prevencinės programos mokiniams: į 1-8 kl. dalykų programas integruojama „Alkoholio, tabako ir 
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, Žmogaus saugos programa; 1-
8 kl. diegiama Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema, progimnazijai 
iki 2017 metų suteiktas Olweus mokyklos vardas, vykdytas žalingų įpročių, patyčių ir fizinio 
smurto paplitimo tyrimas, prevencinės temos integruojamos į dalykų programas (pvz.: biologijos, 
technologijų lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir kt.), 6-7 klasių mokiniams vykdyta narkotinių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“. Mokinių švietimas vykdomas ir nepamokiniu 
metu: per klasių valandėles, popietes, renginius. Į susitikimus su mokiniais kviečiami specialistai – 
Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato, psichologai, medikai. Tėvai individualių pokalbių, 
renginių, diskusijų metu informuojami apie institucijas, vykdančias prevencinę veiklą. 
Reikšmingesni renginiai – saugaus eismo akcija „Atšvaitų diena“, „Savaitė be patyčių“, akcijos 
„Tolerancijos mozaika“, „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, „Gegužė – mandagumo 
mėnuo“, „Gėlė – vietoj cigaretės“, „Netylėk“; Progimnazijos vadovai, pagalbos specialistai kėlė 
kvalifikaciją seminaruose: „Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje“, „Kompleksinė pagalba vaiko 
teisių apsaugos principų kontekste“, „Mokomės su Z karta“, „Sveikatos žinių atestavimas“, 
„Bendradarbiavimo patirtis, padedant vaikui įveikti sunkumus“, „Įvadiniai specializuoti mokymai 
visų sričių specialistams, dirbantiems su seksualinės prievartos prieš vaikus srityje“, „Priemonių 
taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams galimybės mokykloje“. 

Progimnazijoje vykdoma mokinių lankomumo apskaita, registruojami atvykę 
pašaliniai asmenys, palaikomas ryšys su miesto bei rajono VTAT (Vaiko teisių apsaugos tarnyba), 
Psichikos sveikatos centru, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir kitomis 
institucijomis, teikiančiomis pagalbą prevencijos klausimais. Mokiniai, pažeidę progimnazijos 
vidaus darbo tvarkos taisykles, svarstomi vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Progimnazijoje bei 
jos teritorijoje yra nustatyta budėjimo tvarka. Progimnazijos teritorija aptverta. Aktyvinama klasių 
savivaldų bei mokinių tarybos veikla, vykdomi kultūriniai, sportiniai renginiai. Progimnazijos 
nelankančių mokinių nėra. 
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Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikla (įvyko posėdžių, svarstyta mokinių,  
skirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės ir t. t.) 

 
2015 metais įvyko 10 vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstyti 

pagalbos mokiniams klausimai: mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams, 
turintiems elgesio problemų. 3 mokiniai buvo svarstyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 
vaiko gerovės komisijoje, jiems pritaikytos minimalios priežiūros priemonės. 

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius – 0. 
 

IV. FINANSAI, MATERIALIN ĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKIN Ė VEIKLA 
 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos 2015 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 
apskaičiavimo metodiką – 265,2 tūkst. Lt. 

                                                                                                                                       (tūkst. Eur.) 
 Mokymo 

priemonėms 
Vadovė-

liams 
Kvalifikacijos 

kėlimui 
Mokinių 
pažintinei 

veiklai 

IKT diegti  
ir naudoti 

Iš viso 

Skirta lėšų 1,4 2,1 1,3 0,9 0,7 6,4 
 
Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 130,9 tūkst. Eur.  
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos progimnazijai vieno mokinio išlaikymui – 1,4 tūkst. Eur. 
Iš viso skirta lėšų pagal visas programas – 413,5 tūkst. Eur. 
Įstaigos veiklos pajamos 2015 metais – 1,0 tūkst. Eur. 
 

Gautas 2015 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto)  
finansavimas arba kitokia parama iš kitų šaltinių tūkst. eurų 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba 
kitokios paramos (fondai, ministerijos, 
ambasados ir t.t.) pavadinimas 

Finansinės arba 
kitokios paramos 
išraiška  tūkst. litų  

Kam ir kaip finansinė 
arba kitokia parama 
naudojama 

1 2 3 4 
1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 
1,1 Pienas išdalintas 1-4 

klasių mokiniams 
2. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
0,9 Vaisiai išdalinti 1-4 

klasių mokiniams 
 

3. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 
paramai 
 

0,7 Progimnazijos 
reikmėms 

4. Rėmimo lėšos  0,1 Progimnazijos 
reikmėms 

5. Valstybės biudžeto lėšos. 
Vietos bendruomenių savivaldos 
programa 

10,4 Pirmojo Alytaus 
bendruomenės veiklai 
vykdyti 

7. Europos Sąjungos lėšos Socrates 
Comenius daugiašalis mokyklų 
partnerysčių projektas „Atraskime 
paslėptus talentus“. 

4,2 Mobilumo vizitams į 
Ispaniją. Turkiją, 
Graikiją, mokinių 
bendradarbiavimui su 
savo bendraamžiais iš 
kitų Europos šalių. 

 Iš viso 17,4  
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Informacini ų komunikacinių technologijų bazė  
 

Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius (mokinių skaičius padalintas iš 
naudojamų kompiuterių skaičius) – 5,4. 

 Kompiuteriai: 
kompiuterių, esančių informacinių technologijų kabinete (-uose), skaičius – 17. 
kompiuterių, esančių mokomųjų dalykų kabinetuose, skaičius – 38. 
kompiuterių, esančių progimnazijos skaitykloje, skaičius – 2. 
kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 7. 
nešiojamųjų kompiuterių skaičius – 32. 
kompiuterių, įsigytų 2015 m. skaičius – 1 profesijos patarėjui. 
 

V. SOCIALIN Ė PARAMA MOKINIAMS IR PAV ĖŽĖJIMAS 
 

Socialinė parama mokiniams 
 

Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą – 2015-01-01 – 44 mokiniai; 2015-12-31 – 38 
mokiniai. Skirtumas – 13 mokinių. 

Mokinių, gavusių nemokamus pusryčius 2015-01-01 ir 2015-12-31 – Nebuvo. 
Mokinių, gavusių nemokamus pietus 2015-01-01 – 44 mokiniai; 2015-12-31 – 38 

mokiniai. Skirtumas – 6 mokiniai. 
Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis per 2015 m., skaičius – 34.  

 
Pavėžėjimas 

 
Mokinių, važinėjančių į progimnaziją iš kitų savivaldybių, skaičius – 37. 
Mokinių, pavežamų maršrutiniais autobusais, skaičius – 12. 
Vieno mokinio, pavežamo maršrutiniu autobusu, kaina Lt (pavėžėjimui skirtos lėšos 

dalijamos iš pavežamų mokinių skaičiaus) – 19,2 Eur. (pagal 2016 m. sausio mėnesio duomenis). 
 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠOR ĖS VERTINIMAS IR 
ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSM Ų PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI, DALYVAV IMAS 
PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 
Progimnazijos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 
Regina Špukienė, direktorė, aukštasis. 
Vilma Masionienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis, II vadybinė kategorija. 
Danguolė Dudzienė, direktorės pavaduotoja ūkui, aukštasis. 
 

Įstaigos strateginio plano ir 2015 m. suplanuotos veiklos tikslai, 
uždaviniai ir prioritetai, j ų įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika 

(tikslų ir uždavinių įgyvendinimo aprašymas, jų numatyti 
vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai). 

 
Tikslo 
pavadinimas 

Priemonės 
pavadinimas 

Vertinimo kriterijai 
Planuota Įvykdyta 

1 2 3 4 
Ugdymo 1. Pedagoginio Mokymosi pažangumas Mokymosi pažangumas 
modernizavimas personalo darbo ne mažesnis kaip 98 % 100 % 
Ir efektyvinimas apmokėjimas   
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1 2 3 4 
 2. Pedagogų 92 % mokytojų turi 85 % mokytojų turi 

kvalifikacijos kėlimas, 
atestacijos skatinimas 

aukštesnę negu 
mokytojo kvalifikacinę 
kategoriją;  
100 % pedagoginių 
darbuotojų dalyvauja 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 

aukštesnę negu mokytojo 
kvalifikacinę kategoriją; 
88 % pedagoginių 
darbuotojų dalyvauja 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 
 

3. Vadovėlių, 
mokymo priemonių 
įsigijimas 

80% kabinetų atitinka 
mokyklų aprūpinimo 
standartus 

80% kabinetų atitinka 
mokyklų aprūpinimo 
standartus 
 

4. Informacinių 
technologijų diegimas 

Kompiuterizuota 
69 darbo vieta 
 

Kompiuterizuotos 64 
darbo vietos 

5. Alytaus miesto 
savivaldybės ir kitų 
šaltinių finansuojami 
projektai 

Parengti 2 projektai, 
jiems gautas 
finansavimas 

Parengti 2 projektai, 2 
gautas finansavimas 

6. Tarptautiniai 
projektai 

Vykdomas 1 tęstinis 
projektas. 

 Finansavimas gautas 
2013, 2015  metais. 
 

Ugdymo ir 
ugdymosi 
aplinkos 
sveikatinimas 
 
 

1. Prevencinių 
programų vykdymas 

Vykdomos 2 programos 
 

Vykdomos 2 programos 
 

2. Važiavimo išlaidų 
kompensavimas 
 
 
 
 

Pavežami 35 mokiniai Pavežamas 37 mokinys, 
važiavimo išlaidos 
kompensuojamos 
vidutiniškai 12 mokinių 
(pagal pristatytus 
bilietus) 

 3. Socialiai remtinų 
šeimų vaikų 
nemokamas 
maitinimas 

50 mokiniams 
skiriamas nemokamas 
maitinimas 

38  mokiniams skiriamas 
nemokamas maitinimas 

 4. Ūkines–finansines 
funkcijas atliekančio 
personalo darbo 
apmokėjimas 

Progimnazijos patalpos 
100% atitinka 
sanitarines higienines 
normas. Progimnazijos 
bendruomenė neturi 

Progimnazijos patalpos 
100% atitinka sanitarines 
higienines normas.  
progimnazijos 
bendruomenė neturi 
nusiskundimų ūkine 
veikla 

 5.Ūkines–finansines 
funkcijas atliekančio 
personalo 
kvalifikacijos kėlimas 

  

 6. Patalpų šildymas, 
apšvietimas, 
einamasis remontas, 
ryšio paslaugos, 

83 % patalpų 
renovuotos, jose 
pakeisti baldai 
 

90 % patalpų renovuotos, 
jose pakeisti baldai 
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1 2 3 4 
 7. Med. sveikatos 

priežiūra, kitų 
paslaugų ir prekių 
įsigijimas 

  

 
Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas ir įsivertinimas, rezultatai,  

veiklos tobulinimo veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 
 

2011 m. gegužės 2–6 d. Alytaus Piliakalnio pagrindinėje mokykloje buvo vykdytas 
išorės auditas. Nustatytos šios stipriausios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys: 

 
Pagrindinės stiprybės Tobulintinos mokyklos veiklos sritys 

1 2 
1. Mokyklos bendruomenės narių 
santykiai grindžiami pasitikėjimu, 
geranoriškumu ir susitarimais (1.1.4.) 
2. Mokyklos bendruomenė kuria 
ir palaiko jaukią ir svetingą aplinką 
(1.3.3.) 

1. Pamokos uždavinio apibrėžtumas, 
orientavimas į laukiamą rezultatą (2.2.2.) 
2. Mokymas, paremtas mokinių turima 
patirtimi, gyvenimo praktika (2.3.2.) 
3. Vertinimo kriterijų ir būdų aiškumas, 
vertinimo informacijos panaudojimas (2.6.2.) 

3. Įvairūs ir tikslingi mokyklos 
ryšiai (1.4.2.) 

4. Mokinių pasiekimų ir išmokimo 
stebėjimas pamokose (3.1.1.; 2.3.4.) 

4. Informacija apie mokinių 
pasiekimus pateikiama įvairiais būdais 
(2.6.3.) 

5. Įvairių gebėjimų mokinių poreikių 
tenkinimas pamokose (4.3.; 2.5.2.) 

5. Mokykla domisi buvusiais 
mokiniais ir palaiko ryšius su ugdymo 
įstaigomis (3.2.3) 

 

6. Mokykloje gerai rūpinamasi 
mokiniais (4.1.1.) 

 

7. Paveiki pagalbos mokiniui 
specialistų veikla mokykloje (4.2.) 

 
 

8. Pakankamai kryptingai 
planuojamas ir vykdomas tėvų švietimas 
(4.5.2.) 

 

9. Mokykla nuosekliai planuoja ir derina savo 
veiklą (5.1.2.; 5.1.3.) 

 

10. Mokykloje dirba pakankamai kvalifikuotų 
mokytojų,pagalbos specialistų bei 
aptarnaujančio personalo darbuotojų (5.4.) 

 

 
Veiklos tobulinimo veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 
Eil. Nr. Iniciatyvos, sprendimai, tobulinant rodiklius Rezultatai 

1 2 3 
1. Kvalifikacijos kėlimas – seminarų organizavimas 

pedagogams („Sėkminga pamoka“, „Ugdymo 
diferencijavimas, individualizavimas, integravimas“, 
„Nenoras mokytis–socialinis, pedagoginis ir 
psichologinis reiškinys“, „Švietimo portalo „E. 
mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės 
ugdyme“, „Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL “ 

Sustiprėjo kolegiškumas: visi 
mokytojai bendradarbiauja, 
dalijasi informacija, naujausias 
žinias, metodikas pritaiko savo 
darbe. 
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1 2 3 
 „Komandos formavimo elementai ir lyderystė“, 

„Mobiliosios įrangos informacinių technologijų 
naudojimo kompetencijų patobulinimas“), pedagogų 
dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

  

2. Pedagoginės priežiūros vykdymas. Padedama mokytojams 
įsivertinti pamokų kokybę. 

3.  Progimnazijos veiklos kokybės vertinimo vykdymas.  
Atliktas šių rodiklių vertinimas: 
5.1.1. Mokyklos vizija, misija, tikslai; 5.2.1. 
Įsivertinimo procesas; 5.2.2. Įsivertinimo rezultatų 
panaudojimas; 2.2.2. Pamokos struktūros kokybė 
2.3.4.Išmokimo stebėjimas; 2.5.2.Mokymosi veiklos 
diferencijavimas; 2.6.2.Vertinimas kaip ugdymas. 
2015 metais patobulintas rodiklis 2.5.2.Mokymosi 
veiklos diferencijavimas“, tobulinami rodikliai 1.2.1. 
Mokinio pasiekimai ir pažanga, 2.2. 1. Mokymosi 
lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

Nustatytos stipriosios ir 
tobulintinos sritys, numatytos 
tobulinimo priemonės, priimti 
bendri susitarimai, patobulėjo 
pamokos kokybė. 
 

4. Dalijimasis gerąja patirtimi, vykdomas projektas 
„Kolega – kolegai“. 

100 % mokytojų vedė atviras 
pamokas 

5. Tyrimų vykdymas, naudojantis IQES ONLINE 
vertinimo metodika. 

 Išsiaiškinta, mokinių, jų tėvų 
(globėjų), mokytojų nuomonė 
vertinamais klausimais, priimti 
sprendimai dėl kokybės 
tobulinimo. 

6. Tarptautinių, šalies ir mokyklinių projektų vykdymas  
vykdymas (Vaikų ir mokinių veiklos projektas 
„Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas 
bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“; 
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės 
projektas „ Atraskime paslėptus talentus“); mokinių 
savivaldos aktyvinimas, bendradarbiavimas su vietos 
bendruomene. 

Ugdomas mokinių ir mokytojų 
kūrybiškumas, skatinama 
aktyvi tiriamoji veikla, 
plėtojami komunikacijos 
įgūdžiai, didinama mokymosi 
motyvacija. 

 
2014–2015 m. m. buvo tobulinamas 2.5.2. rodiklis „Mokymosi veiklos 

diferencijavimas ir individualizavimas“. Priemonės – tyrimai, naudojantis IQES ONLINE vertinimo 
metodika, pedagoginė priežiūra, atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas (panaudojamas kolegialus 
grįžtamasis ryšys). Į tyrimo anketas atsakė mokytojai (25 klausimynai), mokiniai (89 klausimynai). 
Vertinimo tikslas – tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokymo (si) diferencijavimo ir 
individualizavimo. Tirtas aspektas įvertintas 3 lygmeniu, tai yra, gerai (stipriųjų savybių daugiau 
nei trūkumų).   
Aukščiausios vertės (mokinių vertinimas) Aukščiausios vertės (mokytojų 

vertinimas)| 
1 2 

1. Mokytojas pamokos pradžioje supažindina mus su 
pamokos tikslais. 
 2. Mokytojas skiria kontrolinį darbą, kad išsiaiškintų, 
kaip gerai mes išmokome tam tikrą dalyką. 
3. Mokytojas, skirdamas kontrolines užduotis, kurios 
dar nebus vertinamos pažymiais, suteikia mums 
galimybę nuodugniai pakartoti tam tikrus dalykus. 

1. Skaidriai vertinu mokinių pasiekimus 
(pažymiais). Vertinimo kriterijai 
mokiniams yra gerai žinomi. 
2. Į savo pamoką įtraukiu pratybų 
elementus. 
3. Darbo nurodymus bei aiškinimus 
formuluoju tinkamai, aiškiai ir tiksliai. 
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4.  Mokytojas atnaujina ankstesnėse pamokose įgytas 
žinias, kad mums būtų lengviau suprasti naują temą. 
5. Pasibaigus darbui grupėse, pristatomi grupių darbo 

rezultatai. 

4. Leidžiama mokiniams dirbti 
savarankiškai. 
5. Efektyviai naudoju pamokos laiką. 

 
Socialiniai partneriai 2015 m. 

 
 Alytaus vaikų globos namai, Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“, Alytaus kolegija,  
bankas „Swedbank“, Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus 
rajono viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla, Alytaus muzikos mokykla, Alytaus 
dailės mokykla, Alytaus Jaunimo centras, Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Alytaus miesto ir 
rajono policijos komisariatas, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Alytaus tautinių 
mažumų kultūros centras, Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija, Alytaus rajono Simno žemės ūkio 
mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Lietuvos 
edukologijos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos mokinių informavimo ir 
techninės kūrybos centras, Vilniaus specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Valstybinė 
švietimo įstaiga Gardino vidurinė mokykla, VŠĮ „Tėviškės namai“. Vykdydami Comenius 
daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Atraskime paslėptus talentus“, bendradarbiaujame su 
partneriais iš Lenkijos, Ispanijos, Graikijos ir Turkijos. 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas 2015 m. 

 
 Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Atraskime paslėptus talentus“. 
Partneriais – mokytojai ir mokiniai iš Lenkijos, Ispanijos, Graikijos ir Turkijos. 
 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2015 m. 
(parašyta programų, gautas finansavimas) 

 
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „ Atraskime paslėptus talentus“ 

(vykdomas 2013–2015 metais, finansavimas, 58,0 tūkst. Lt, skirtas 2013 metais). 
Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos 2014 metų projektas 

„Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“ – 0,3 tūkst. 
Eur. 
  
 

VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS 2015 MET Ų PASIEKIMAI, LAIM ĖJIMAI, 
POKYČIAI, PROBLEMOS IR J Ų SPRENDIMO BŪDAI  

 
Pasiekimai, laimėjimai, pokyčiai 

 
Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2015 metų progimnazijų reitinge pagal olimpiadų 

rezultatus Alytaus Piliakalnio progimnazija užėmė 13 vietą tarp 58 Lietuvos Respublikos 
progimnazijų. 

Progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2015–2017 metams (progimnazija 
laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos 
standarto ir kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus). Per 5 Olweus patyčių prevencijos 
programos vykdymo metus 11,8 % sumažėjo mokinių, patiriančių patyčias. 

Progimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. 
Piliakalnio progimnazija – vienintelė ugdymo įstaiga Alytuje, kurios teritorija dėl 

mokinių saugumo aptverta. 
 Dirba patyrę, kvalifikuoti specialistai; 
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