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    Alytaus miesto savivaldybės tarybos  
    2017 m.  .......................................d.  
    sprendimu Nr.  
 

 
ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
I. BENDROS ŢINIOS 

 
 Mokyklos įsteigimo metai – 1956 m. Adresas – Jiezno g. 1, LT-62265. Kontaktai – 
tel. (8 315) 79 345, 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 uţsienio 

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.   2016-01-01 2016-12-31 
1. Bendras darbuotojų skaičius  49* 47* 
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 28 28 
 Iš jų:   
 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe  25 23 
 mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 3 5 
3. Atestuotų pedagogų skaičius: 26 26 
 turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – – 
 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 
16 17 

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

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

2 2 

 
Į bendrą darbuotojų skaičių įtraukiamos darbuotojos, kurios šiuo metu yra motinystės 

atostogose. 
  

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 

2016-01-01 – 12 17 28 24 18 19 20 27 – – 165 
2016-09-01 – 19 14 16 29 23 17 20 18 – – 156 
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Grupių, klasių komplektų skaičius per kalendorinius metus ir pokytis 
 

 Priešmokyklinio 
ugdymo grupė 

Klasės  
Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
 

2016-01-01 – 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 9 
2016-09-01 – 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 9 

 
Veikia 2 pailgintos darbo dienos grupės, kurias lanko 50 mokinių. Pailgintos darbo 

dienos grupėse mokiniai paruošia namų darbus, jiems vykdoma įvairi komunikacinė, meninė, 

paţintinė, sportinė veikla. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius progimnazijoje – 2016-01-01 – 19; 

2016-12-31 –17. 
Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą 

teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis (kiek tenka mokinių vienam specialistui) – 40, 
25.  

Mokinių, kartojančių 2015–2016 m. m. programą, nėra. 
Mokinių skaičius 2015–2016 m. m. pabaigoje – 165. 
Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į uţsienį, skaičius – 7. 
Mokinių, išvykusių gyventi ir mokytis į kitas Lietuvos savivaldybes, skaičius – 1. 
Mokinių, išvykusių gyventi  ir mokytis į Alytaus rajono savivaldybę – 3 
Mokinių, 2015-2016 m. išvykusių mokytis į Alytaus profesinio rengimo centrą, 

skaičius – 4. 
 

Mokinių laidos 2016 m. 
 

 4 kl. 8 kl. 
Buvo mokinių 2015–2016 m. m. pabaigoje 23 26 
Iš jų gavo išsilavinimo paţymėjimą 23 26 
Iš jų gavo mokymosi pasiekimų paţymėjimą – – 
 

Pradinio ugdymo rezultatai 
 

Lygis 2014-2015 
m. m. 

 Klasės 20152016 
m. m. 

Klasės Pokytis 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 

Aukštesnis 
lygis 

19 (21,5%) 5 4 4 6 12 (14,6%) 4 1 3 4 Padidėjo 
patenkinamai 
besimo- 
kančių 

mokinių, 
sumaţėjo 
gerai 
besimokančių 
mokinių 

skaičius 

Pagrindinis 
lygis 

43 (49%) 6 18 8 11 39 (47,6%) 4 13 16 6 

Patenkinamas 
lygis 

26 (30 %) 5 4 13 4 31 (37,8%) 5 3 10 13  

Iš viso  16 26 25 21  13 17 29 23 
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 Klasių mokymosi pasiekimų ( paţymių) vidurkis ir paţangumas procentais  
 

2014–2015 
 m. m. 

Klasės 2015–
2016 
m. m 

Klasės 

5 6 7 8 0 5 6 7 8 

Paţymių 
vidurkis 

6,84 7,93 6,6 6,85 0 Paţymių 
vidurkis 

7,68 6,89 7,58 7,06 

Paţan-
gumas % 

100 100 100 100 0 Paţan-
gumas % 

100 100 100 100 

 
III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 
Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelius progimnazijoje, skaičius ir dalis 

(proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – iš 156 mokinių – 107 (70,4 %). 
Mokinių, lankančių vieną neformaliojo švietimo būrelį progimnazijoje, skaičius – 52 

(34,2%). 
Mokinių, lankančių du ir daugiau neformaliojo švietimo  būrelių progimnazijoje, 

skaičius – 33 (21,7 %). 
 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 – 28. 
 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus kraštotyros muziejuje vykdomose edukacinėse 
programose, skaičius – 121. 
 Mokinių, dalyvaujančių Alytaus miesto teatre vykdomose edukacinėse programose, 
skaičius – 126. 
 Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas (Jaunimo centrą, Muzikos 
mokyklą, Dailės mokyklą) skaičius (atskirai kiekvienoje įstaigoje). 
 

Neformaliojo švietimo įstaigos Lankančių mokinių skaičius 
Alytaus jaunimo centras 12 
Muzikos mokykla 7 
Dailės mokykla 4 

 
Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varţybos ir t. t.) 
 

il. 
Nr. 

Mokinio vardas, 
pavardė 

Mokytojo vardas, 
pavardė      

Konkurso, olimpiados 
pavadinimas 

Laimėjimas 

1. Brigita Dzidzevičiūtė  Jolita Noruvienė Olympis olimpiada  III vieta 
2. Vincentas Zienka  Jolita Noruvienė Olympis olimpiada  II vieta 
3. Kajus Vislavičius  Jolita Noruvienė Olympis olimpiada  III vieta 
4. Tomas Sinkevičius  Jolita Noruvienė Olympis olimpiada  II vieta 
5. Saulius Dzidzevičius  Jolita Noruvienė Olympis olimpiada  III vieta 
6. Evaldas Lugauskas 

Paulina 
Makarevičiūtė 

Jolita Noruvienė Dzūkijos regiono 

MMB mugė 
 

III vieta 
„Geriausia 
mokinių 
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Viktorija Pocevičiūtė 
Vincentas Zienka 
Milius Mantvydas 
Remeikaitė Karolina 
Romanovaitė Svaja 

 mokomoji 
bendrovė  
Nominacija  
„Draugiškiausias  
aplinkai 
produktas“  

7. Evaldas Lugauskas 
Paulina 
Makarevičiūtė 
Viktorija Pocevičiūtė 
Vincentas Zienka 

Jolita Noruvienė Marijampolės regiono 

MMB mugė 
 

Bendrovė  

„NEPS“ 
pripaţinta 

„Geriausia 
gamybinė 
MMB“ 

8. Evaldas Lugauskas 
Paulina 
Makarevičiūtė 
Viktorija Pocevičiūtė 
Vincentas Zienka 

Jolita Noruvienė Nacionalinė MMB 

mugė  nominacija  – ši 
mugė. 
Nacionalinis konkursas 
(MMB mugė) 
pripaţintas kaip 

olimpiada 

MMB „NEPS“ 

tapo 
 „Metų 

debiutantas“ 

9. Luka Liutkevičiūtė Erika Stanevičiūtė Anglų k. kengūra 2016 Auksinės 
Kengūros 
 diplomas 

10. Adrija Balaţentytė Erika Stanevičiūtė Anglų k. kengūra 2016 Padėkos raštas 
11. Viltė Urbanavičiūtė Jolita 

Svirinavičienė 
VKIF respublikinis 
konkursas ,,Kalbų 

Kengūra 2016“ 
(lietuvių  kalba) 

Diplomas 

12. Viltė Urbanavičiūtė Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ (lietuvių 
k.) 

II laipsnio 
diplomas 
  

13. Tomas Čeplevičius Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ (lietuvių 
k.), (biologija), 
(matematika) 

I laipsnio 
diplomas  
I laipsnio 
diplomas  
II laipsnio 
diplomas  
 

14. Lukas Bartkus Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ (lietuvių 
k.), (biologija), 
(matematika) 

I laipsnio 
diplomas  
I laipsnio 
diplomas  
III laipsnio 
diplomas  

15. Augustas Švėgţda Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ 
(biologija) 

II laipsnio 
diplomas  

16. Emilis Gedrimas Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ 
(biologija) 

III laipsnio 
diplomas  
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17. Nojus Linkevičius Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ (lietuvių 
k.) 

II laipsnio 
diplomas  

18. Ineta Vabolytė Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ (lietuvių 

k.) 

II laipsnio 
diplomas  

19. Denisas Vadeika Jolita 
Svirinavičienė 

Edukacinis konkursas 
,,Olympis 2016 - 
Rudens sesija“ 
(biologija) 

II laipsnio 
diplomas  

20. Eivydas Svirinavičius 
Eivydas Svirinavičius 
Eivydas Svirinavičius 

Rasa 
Urbanavičienė 
 
Rasa 
Urbanavičienė 
Rasa 
Urbanavičienė 

Edukacinis lietuvių 
kalbos konkursas 
OLYMPIS 2016 
Edukacinis 
matematikos konkursas 
OLYMPIS 2016 
Edukacinis pasaulio 
paţinimo konkursas 
OLYMPIS 2016 

I laipsnio 
diplomas 
I laipsnio 
diplomas 
I laipsnio 
diplomas 

21. Grantas Grudzinskas Rasa 
Urbanavičienė 

Edukacinis lietuvių 

kalbos konkursas 
OLYMPIS 2016 

I laipsnio 
diplomas 

22. Nojus Saulevičius Rasa 
Urbanavičienė 

Edukacinis lietuvių 

kalbos konkursas 
OLYMPIS 2016 

II laipsnio 
diplomas 

23. Milda Girdvainytė 
Lucia Kavaliauskaitė 
Gabrielė 
Nastulevičiūtė 
Kamilė Staknytė 

Ona Jakubelskienė Vinco Kudirkos 
dailyraščio konkursas 

,,Rašom  2016„„ 

Padėkos 

24. Saulė Videikaitė 
Gabrielė 
Nastulevičiūtė 
Adrija Misiūnaitė 
Smiltė Dainauskaitė 
Vanesa Vaznaitytė  
Naglis Vislavičius 

Ona Jakubelskienė Konkursas „Olympis- 
2016“ pavasario ir 
rudens sesija 
(matematika) 

I laipsnio 
diplomas  
I ir II laipsnio 
diplomas, 
I laipsnio 
diplomas 
I ir II laipsnio 
diplomas  
II laipsnio 
diplomas 
III laipsnio 
diplomas 

25. Saulė Videikaitė 
Gabrielė 
Nastulevičiūtė 
Adrija Misiūnaitė 
 

Ona Jakubelskienė Konkursas „Olympis- 
2016“ pavasario ir 
rudens sesija (pasaulio 
p.) 

I laipsnio 
diplomas 
II laipsnio 
diplomas 
II laipsnio 
diplomas 

26. Adrija Misiūnaitė 
Smiltė Dainauskaitė 

Ona Jakubelskienė Konkursas „Olympis- 
2016“ pavasario ir 

 
I laipsnio 
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Vanesa Vaznaitytė 
Naglis Vislavičius 
Lucia Kavaliauskaitė 
Kamilė Staknytė 
Gabrielė 
Nastulevičiūtė 

rudens sesija 
(informacinės 
technologijos) 

diplomas, 
I ir I laipsnio 
diplomai.  
II ir I laipsnio 
diplomai. 
II laipsnio 
diplomai. 
III ir III laipsnio 
d.iplomai, III ir 
III laipsnio 
diplomai. 
II laipsnio 
diplomai 

 
Popamokinės veiklos organizavimas progimnazijoje 2016 m. 

(svarbiausi renginiai, konkursai, varţybos, projektai) 
 

1. Valstybinių, Alytaus miesto švenčių bei kitų svarbių datų paminėjimai: 
1.1. Europos judėjimo savaitės bėgimo varţybos, 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;  
1.7. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija”; 

netradicinė istorijos valandėlė; 
1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Netradicinė pamoka 

„Sugrįţkime į praeitį“; 
2. Paţintinės ekskursijos į Vilnių, Kauną, Trakus, Merkinę, Liškiavą, Dzūkijos 

nacionalinį parką, Druskininkus, Anykščius, Ţuvinto 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 Ţemaičio gėlininkystės ūkyje, tautodailės dirbtuvėse. 

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

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

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

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

Uţgavėnių šventėje Tautinių maţumų centre); 
4.4. Kaziuko mugė; 
4.5. Ţemės diena. 
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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. dailyraščio konkursas progimnazijos bendruomenei; 
 5.4. meninio skaitymo šventė;  
 5.5. „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 Dzūkijos nacionaliniame parke, susipaţinome 
su jo istorija, Dzūkijos kulinariniu paveldu. 

 6.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuojamas akcijos projekte 
„Sportu prieš smurtą!”. Vyko diskusijos, sportiniai uţsiėmimai mokiniams ir mokytojams. 
  7. Tarptautiniai projektai: 
 7.1. Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas „Tautos dvasios beieškant“ 
 7.2. Dalyvavimas tarptautiniame programos „eTwinning“ profesinės raidos partnerių 
paieškos seminare „Europos kultūrų įvairovė su eTwinning“ Turkijoje. Uţregistruotas „eTwinning“  

projektas su partneriais iš Turkijos „Būk atviras europietiškumui“. 
                     7.3. Nordplus projektas:„Išmintis ţvakės šviesoje“. 
                      8. Mokykliniai projektai: 
 8.1. gamtamoksliai projektai – „Paţinkime Alytaus apylinkes“, „Ţemės diena“; 
 8.2. etninės kultūros projektai – „Sušildykime Kalėdas rankų šiluma“, „Diena 

muziejuje“, „Senolių skrynią atvėrus“, „Keliaujame po etnografinę Dzūkiją“. 
 8.3. pilietiškumo projektai – „Tu maţutė“, „Paţinkime gimtąjį kraštą“; 
 8.4. sveikatinimo projektai – „Apsaugok save ir kitus“, „Augu sveikas“; 
 8.5. dalykiniai projektai – „Duonos kelias“ (lietuvių kalbos ir matematikos), 
„Paţinkime gimtąjį kraštą“ (lietuvių, anglų, prancūzų kalbų), „Taškų taškai“; 
 8.6. karjeros ugdymo projektai – „Renkuosi atsakingai“, „Profesijų pasaulyje“, „Aš 
svajoju būti“ 
 8.7. projektas „Mes rūšiuojam“. Rinkome baterijas. Surinkome 13 kg. Uţ surinktus 
taškus biologijos kab. nupirkome 2 plakatus.  
                      8.8. 4 - 8 klasių aplinkosauginis projektas „Saugok gamtą, ją paţindamas“. Surinkome 
medţiagą apie saugomas teritorijas, aplankėme Dzūkijos regiono saugomas teritorijas, Alytaus 
aplinkos apsaugos departamentą, mokyklos skaitykloje surengėme fotonuotraukų parodą „Dzūkijos 

krašto gamta“. Mokinių piešiniai buvo eksponuojami Aplinkos apsaugos departamento 
organizuotoje parodoje. 

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

Netradicinio ugdymo renginiai, 2016 m. m. 
 

1. Sveikatiada 2016-02-10 Reda Ledţienė 
Virginija Butkevičiūtė 
Jolita  Noruvienė 

2. Pi diena 2016-03-14 Rita Barysienė 
Raimunda Baranauskienė 

3. Gamtamokslinis projektas „Ţemės 

diena“ 
2016-03-21 Rasa Urbanavičienė, Ona 

Jakubelskienė 
4. Parodijų diena „Pakartok !“ 2016-04-01 Irina Levendauskienė 

Dalia Romanova 
Jolanta Butėnienė 
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5. Edukaciniai uţsiėmimai muziejuose 
 

2016-04-20 Daina Karkauskienė 

6. Sporto diena 2016-05-27 Violeta Narvičienė, Daina 
Karkauskienė 

7. Ekskursijų diena „ Gimtinės takais“ 
 

2016-06-03 
 

Raimonda Baranauskienė 
 Reda Ledţienė 
Audronė Balčiūnienė 
Svetlana Rudavičienė 

8. Ţmogaus saugos ir sporto diena 2016-06-10 Reda Ledţienė 
Virginija Butkevičiūtė 
Jolita Noruvienė 
Dalia Romanova 

9. Turizmo diena 2016-06-01 Rasa Urbanavičienė 
10. Mokslo metų uţbaigimo diena „Sveika, 

vasara“. 
Labai gerai besimokančių, aktyvių 
mokinių, konkursų prizininkų, laureatų 
pagerbimas. 

2016-06-03 Daina Karkauskienė, Rasa 
Urbanavičienė, Ona 

Jakubelskienė, Violeta 
Narvičienė 

11. Netradicinio ugdymo diena „Būk atviras 

europietiškumui“ 
2016-09-26 Erika Stanevičiūtė 

Stasė Antanaitienė 
Alma Bieliūnė 
Kristina Krisiulevičienė 
Rita Barysienė 

12. Rugsėjo 1-osios šventė 2016-09-01 Rima Pėstininkienė 
13. Dėdės Derliaus šventė ,,Pilna kraitelė 

lauktuvių“  
2016-09-29 Rima Pėstininkienė 

Violeta Narvičienė 
14. Karjeros planavimo diena „Aš svajoju 

būti....“ 
2016-10-15 Ona Jakubelskienė 

15. Ekologinis projektas „Švari aplinka – 
sveikas ţmogus“ 
 

2016-10-13 Vilė Petravičienė 
Aida Raubūnienė 
Jolita Mencevičienė 
 Jolita Noruvienė 
Reda Ledţienė 

16. Edukacinis projektas ,,Diena muziejuje“ 2016-10-25 
 
 

Kristina Krisiulevičienė 
Raimunda Baranauskienė 
Reda Ledţienė 
Audronė Balčiūnienė 

17. Gamtamokslinis projektas ,,Mylimiausi 
gyvūnai“ 

2016-10-04 Daina Karkauskienė 
 

18. Karjeros ugdymo diena  
2016-11-16 

Kristina Krisiulevičienė 
Raimunda Baranauskienė 
Reda Ledţienė 
Audronė Balčiūnienė 

19. Sveikos gyvensenos projektas  
,,Sveikatos ABC” 
 

2016-11-23 Jolita Svirinavičienė 
Viktorija Mikniūtė 

20. Etnografinis ugdymas „Kalėdų 
belaukiant“ 
 

2016-12-23 Alma Vaištarienė 
Irina Levendauskienė 
Dalia Romanova 
Kristina Krisiulevičienė 
Jolanta Butėnienė 
Virginija Butkevičiūtė 
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21. Etninės kultūros projektas ,,Šv. Kalėdų 

belaukiant” 
2016-12-22 Violeta Narvičienė 

 
Progimnazijos savivaldos institucijos, jų veikla 

 
1. Progimnazijos taryba. 

 1.1. Per 2016 m. įvyko 5 posėdţiai, kuriuose buvo aptarti: 
 Progimnazijos strateginis planas 2017-2019 m. m.; 
 2016-2020 metų Alytaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos planas;  
 Inicijuotas progimnazijos nuostatų keitimas ir tvirtinimas bei progimnazijos 

ugdymo plano 2016-2017 m. m. parengimas; 
 Aptarti progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos pirmininko rinkimų bei atestacijos programos 2017-2019 m. m. klausimai; 
 išanalizuota vaiko gerovės komisijos veikla 2015–2016 m. m.; 
 išnagrinėti 2% gyventojų pajamų mokesčio panaudojimo klausimai. 

2. Mokytojų taryba. 
2.1. Per 2016 m. įvyko 5 mokytojų tarybos posėdţiai, kuriuose buvo nagrinėti su 

ugdymo kokybė susiję klausimai: pirmokų, penktokų adaptacija, išanalizuoti vykdytos pedagoginės 
prieţiūros klausimai, veiklos kokybės įsivertinimo klausimai, mokymosi rezultatai, paţangumo 
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.  

4. Metodinė taryba teikė pagalbą metodinėms grupės. 
 

Vasaros poilsio organizavimas (mokyklos veikla organizuojant  
vasaros poilsį ir mokinių 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. 
 

 
Progimnazijos muziejaus veikla 

 
Progimnazijos istorijos ir kraštotyros muziejuje yra surinkta mokyklos istorijos 

medţiaga („Abiturientų laidos“, „Mokyklos renginiai“, „Mokyklos veiklos planai, programos“, 
„Mokyklos pirmūnai“, „Mokyklą baigusių mokinių profesijos“), kraštotyrinė medţiaga apie Pirmąjį 

Alytų („Istoriniai objektai“ „Įţymūs pirmojo Alytaus gyventojai“, „Tremtiniai“), kaupiami 
senoviniai apyvokos daiktai, pinigai. Pagrindinio fondo eksponatų skaičius – 500. Muziejaus 
ekspozicijos panaudojamos ugdymo procese – čia vedamos istorijos, lietuvių kalbos, pasaulio 
paţinimo pamokos, edukacinės programos „Alytus – seniausia Alytaus miesto dalis“, „Mūsų 
mokykla“, „Senoviniai daiktai“, „Duonelės kelias“, „Knygos istorija“, „Juostos“, „Lino kelias“, 

„Baltijos gintaras“, „Mada“, „Švenčių ratas“, „Valstybinės šventės“, mokykliniams renginiams 
naudojami muziejaus eksponatai, sukaupta medţiaga. Tradiciniu tapo etnografinis projektas 
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„Uţgavėnių kaukės ir papročiai“. Muziejus dalyvauja šalies, regionų mokyklų muziejų apţiūrų 
konkursuose. Uţ 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 ir paskaitų įgyvendinimas, 
 pagalbos mokiniui teikimas (vaiko gerovės komisijos veikla),  
 turiningų renginių, akcijų organizavimas,  
 kvalifikacijos kėlimas, pamokų stebėjimas, mokytojų konsultavimas teikiant  

pagalbą mokiniams. 
2016 metais buvo vykdomos šios prevencinės programos ir paskaitos mokiniams:  
 7-8 kl. „Prevencinė paskaita apie rūkymo, alkoholio ir narkotinių medţiagų  

kenksmingą poveikį“, „Streso valdymas“;  
 5-8 kl. „Motyvacija. Kaip tikslingai save motyvuoti.“, „Kaip tapti lyderiu.  

Komandinis darbas ir lyderystė“, „Asmenybės formavimas. Kas aš esu ?“,  „Pasitikėjimas savimi. 

Savidrausmė.„;  
 1-4 kl. kiekvieną mėnesį organizuojama „Judrioji pamoka„; 1 kl. organizuota  

prevencinė paskaita „Mano emocijos“. 
1-8 kl. diegiama Olweus patyčių prevencijos programos kokybės uţtikrinimo sistema, 

progimnazijai iki 2017 metų suteiktas Olweus mokyklos vardas, vykdytas patyčių paplitimo 

tyrimas. 
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 ir pagalbą mokiniams. Tėvams buvo 

organizuota prevencinė pamoka „Kaip padėti vaikui mokytis“ 
Reikšmingi renginiai – „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, „Mėnuo be 

smurto“, „Bendruomenės diena“, „Solidarumo bėgimas“ „Europos saugaus eismo diena“,  
pasaulinės AIDS dienos paminėjimas.  

Pagalbos specialistas kėlė savo kvalifikaciją mokymuose „YSE - Youth and School 
Exchanging“ vykusiuose Lenkijoje ir „Think European - Act Locally“ – Airijoje, taip pat 
seminaruose „Bendravimo etika, streso valdymas per rytų kultūrą“, „Socialinio emocinio intelekto 

įtaka sėkmingai vaiko socializacijai“ ir organizavo prevencinę paskaitą miesto pagalbos 
specialistams „SALTO metodinių centrų, veikiančių pagal programą „Veiklus jaunimas“, teikiamos 
mokymo /si galimybės“.  

Progimnazijoje vykdoma mokinių lankomumo apskaita, 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. 

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. 
 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikla (įvyko posėdţių, svarstyta mokinių,  
skirtos vaiko minimalios prieţiūros priemonės  ir t. t.) 

 
2016 metais įvyko 10 vaiko gerovės komisijos posėdţių, kuriuose buvo svarstyti 

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

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius – 0. 
 

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 
 

Mokinio krepšelio lėšos, skirtos 2016 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 
apskaičiavimo metodiką – 235,3 tūkst. Eur. 
 

 Mokymo 
priemonėms 

Vadovė-
liams 

Kvalifikacijos 
kėlimui 

Mokinių 
paţintinei 

veiklai 

IKT diegti  
ir naudoti 

Iš viso 

Skirta lėšų 2,2 1 1 0,9 0,5 5,6 
 

Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai – 135,3 tūkst. Eur.  
Mokinio krepšelio lėšos, skirtos progimnazijai vieno mokinio išlaikymui – 1,485 

tūkst. Eur. 
Iš viso skirta lėšų pagal visas programas – 384,5 tūkst. Eur. 
Įstaigos veiklos pajamos 2016 metais – 1,2 tūkst. Eur. 

 
Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudţeto)  
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 

ŢŪM, 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 biudţeto lėšos. 
Vietos bendruomenių savivaldos 

programa 
 

10,4 Pirmojo Alytaus 
bendruomenės veiklai 

vykdyti 

7. Programa 03.02 „Jaunimo politikos 

įgyvendinimas“. Priemonė „Suderinus 
su Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, atstovauti jaunimo politikai 
tarptautinėse darbo grupėse...“ 

3,6  

 Iš viso 17,4  
 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  
 

Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius (mokinių skaičius padalintas iš 

naudojamų kompiuterių skaičius) – 5. 
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 Kompiuteriai: 
 kompiuterių, esančių informacinių technologijų kabinete, skaičius – 16; 
 kompiuterių, esančių mokomųjų dalykų kabinetuose, skaičius – 31; 
 kompiuterių, esančių progimnazijos skaitykloje, skaičius – 2; 
 kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 8; 
 nešiojamųjų kompiuterių skaičius – 32; 
 kompiuterių, įsigytų 2016 m. skaičius – 4. 

 
V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŢĖJIMAS 

 
Socialinė parama mokiniams 

 
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą – 2016-01-01 – 38 mokiniai; 2016-12-31 – 29 

mokiniai. Skirtumas – 9 mokinių. 
Mokinių, gavusių nemokamus pusryčius 2016-01-01 ir 2016-12-31 – Nebuvo. 
Mokinių, gavusių nemokamus pietus 2016-01-01 – 38 mokiniai; 2016-12-31 – 29 

mokiniai. Skirtumas – 9 mokiniai. 
Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis per 2016 m., skaičius – 25.  

 
Pavėţėjimas 

 
Mokinių, vaţinėjančių į progimnaziją iš kitų savivaldybių, skaičius – 37. 
Mokinių, paveţamų maršrutiniais autobusais, skaičius – 17. 
Vieno mokinio, paveţamo maršrutiniu autobusu, kaina Eur (pavėţėjimui skirtos lėšos 

dalijamos iš paveţamų mokinių skaičiaus) – 23,29 Eur (pagal 2016 m. sausio mėnesio duomenis). 
  
 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI, DALYVAVIMAS 
PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 
Progimnazijos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija 

 
Regina Špukienė, direktorė, aukštasis. 
Danguolė Dudzienė, direktorės pavaduotoja ūkiui, aukštasis. 

 
Įstaigos strateginio plano ir 2016 m. suplanuotos veiklos tikslai, 

uţdaviniai ir prioritetai, jų įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika 
(tikslų ir uţdavinių 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 paţangumas Mokymosi paţangumas 
modernizavimas personalo darbo ne maţesnis kaip 98 % 100 % 
Ir efektyvinimas apmokėjimas   
 2. Pedagogų 92 % mokytojų turi 85 % mokytojų turi 

kvalifikacijos kėlimas, 
atestacijos skatinimas 

aukštesnę negu 
mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją;  

aukštesnę negu mokytojo 
kvalifikacinę kategoriją; 
90 % pedagoginių 
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100 % pedagoginių 

darbuotojų dalyvauja 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 

darbuotojų dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 
 

3. Vadovėlių, 
mokymo priemonių 
įsigijimas 

85% kabinetų atitinka 
mokyklų aprūpinimo 
standartus 

85% kabinetų atitinka 
mokyklų aprūpinimo 
standartus 

4. Informacinių 

technologijų diegimas 
Kompiuterizuota 
39 darbo vietos 
 

Kompiuterizuotos 39 
darbo vietos 

5. Alytaus miesto 
savivaldybės ir kitų 
šaltinių finansuojami 
projektai 

Parengti 3 projektai, 
jiems gautas 
finansavimas 

Parengti 3 projektai, 
gautas finansavimas 

6. Tarptautiniai 
projektai 

Parengti 2 projektai.  Finansavimas gautas 2 
projektams 2016  metais. 
Projekto pagal Nordplus 
programą „Išmintis 
ţvakės šviesoje“ 

tęsiamas 2017 metais. 
Ugdymo ir 
ugdymosi 
aplinkos 
sveikatinimas 
 
 

1. Prevencinių 
programų vykdymas 

Vykdomos 2 programos 
 

Vykdomos 2 programos 
 

2. Vaţiavimo išlaidų 
kompensavimas 
 
 
 
 

Paveţami 37 mokiniai Paveţamas 37 mokinys, 
vaţiavimo išlaidos 

kompensuojamos 
vidutiniškai 17 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 
 

 7. Med. sveikatos 
prieţiūra, kitų 

paslaugų ir prekių 
įsigijimas 
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Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas ir įsivertinimas, rezultatai, 
veiklos tobulinimo veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 
2011 m. geguţės 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 grindţiami pasitikėjimu, 
geranoriškumu ir susitarimais (1.1.4.) 
2. Mokyklos bendruomenė kuria 
ir palaiko jaukią ir svetingą aplinką 
(1.3.3.) 

1. Pamokos uţdavinio apibrėţtumas, 
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 
ţinias, metodikas pritaiko savo 
darbe. 

 „Komandos formavimo elementai ir lyderystė“, 
„Mobiliosios įrangos informacinių technologijų 

naudojimo kompetencijų patobulinimas“), pedagogų 
dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

  

2. Pedagoginės prieţiūros vykdymas Padedama mokytojams 
įsivertinti pamokų kokybę. 
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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. 
2016 metais patobulinti rodikliai:  
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir paţanga,  
2.2. 1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 
2.5.2.Mokymosi veiklos diferencijavimas“, 
tobulinami rodikliai  

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 

1.Vaikų ir mokinių veiklos projektas „Tautiškumo ir 
patriotiškumo ugdymas bendradarbiaujant su 
Vilniaus lietuvių namais“; 
2. Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų fondo 

projektas „Tautos dvasios beieškant“; 
3.Nordplus projektas „Išmintis ţvakės šviesoje“ 

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

 
2015–2016 m. m. buvo tobulinamas 2.5.2. rodiklis „Mokymosi veiklos 

diferencijavimas ir individualizavimas“. Priemonės – tyrimai, naudojantis IQES ONLINE vertinimo 
metodika, pedagoginė prieţiūra, atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas (panaudojamas kolegialus 

grįţtamasis ryšys). Į tyrimo anketas atsakė mokytojai (24 klausimynai), mokiniai (98 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 pradţioje supaţindina 
mokinius su pamokos tikslais. 
 2. Mokytojas skiria kontrolinį darbą, kad išsiaiškintų, 
kaip gerai mokiniai išmoko tam tikrą dalyką. 
3. Mokytojas, skirdamas kontrolines uţduotis, kurios 

dar nebus vertinamos paţymiais, suteikia mokiniams 
galimybę nuodugniai pakartoti tam tikrus dalykus. 

1. Skaidriai vertina mokinių pasiekimus 
(paţymiais). Vertinimo kriterijai 

mokiniams yra gerai ţinomi. 
2. Į savo pamoką įtraukia pratybų 
elementus. 
3. Darbo nurodymus bei aiškinimus 
formuluoja aiškiai ir tiksliai. 

4.  Mokytojas atnaujina ankstesnėse pamokose įgytas 

ţinias, kad mokiniams būtų lengviau suprasti naują 
temą. 
5. Pasibaigus darbui grupėse, pristatomi grupių darbo 

rezultatai. 

4. Leidţiama mokiniams dirbti 

savarankiškai. 
5. Efektyviai naudoja pamokos laiką. 
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Socialiniai partneriai 2016 m. 
 

 Alytaus vaikų globos namai, Alytaus lopšelis-darţelis „Nykštukas“, Alytaus kolegija,  
bankas „Nord“, 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 maţumų 
kultūros centras, Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija, Alytaus rajono Simno ţemės 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, VŠĮ „Tėviškės namai“. 
Vykdydami Lietuvių-Lenkų jaunimo fondo projektą „Tautos dvasios beieškant“, 
bendradarbiaujame su partneriais iš Lenkijos. 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas 2016 m. 

 
 Lietuvių-Lenkų jaunimo fondo projektas „Tautos dvasios beieškant“,“. Partneriai – 
mokytojai ir mokiniai iš Lenkijos, Pilos. Nordplus projekto „Išmintis ţvakės šviesoje“ partneriai iš 

Kevalos miesto privačios mokyklos, Latvijos. 
 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2016 m. 
(parašyta programų, gautas finansavimas) 

 
1. Lietuvių–Lenkų jaunimo fondo projektas „Tautos dvasios beieškant“ – 3638,90  

Eur. 
2. Alytaus miesto savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos 2016 metų projektas  

„Tautiškumo ir patriotiškumo ugdymas bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“ – 0,5 tūkst. 
Eur. 
  

VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS 2015 METŲ PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI, 
POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 
Pasiekimai, laimėjimai, pokyčiai 

 
Progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2015–2017 metams (progimnazija 

laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos 
standarto ir kokybės uţtikrinimo sistemos reikalavimus). Pastebima, kad nuo 2014 iki 2016 
pabaigos įţvelgiamas pastovus patyčių maţėjimas – 33,7 %. 

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

mokinių saugumo aptverta. 
 
 Dirba patyrę, kvalifikuoti specialistai; 
 Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai – 70,4 % mokinių dalyvauja neformaliajame 
vaikų švietime progimnazijoje. 

Aktyviai veikia Jaunųjų šaulių organizacija. 
Aktyviai veikia mokinių taryba. 

 Progimnazija plėtoja tarptautinius ryšius. 
 Bendradarbiaujame su šalies bendrojo ugdymo mokyklomis (Vilniaus lietuvių 
namais).  
 Bendradarbiaujame su Pirmojo Alytaus vietos bendruomenės taryba, aktyviai 
dalyvaujame vietos bendruomenės renginiuose. 
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Dalyvaujame Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio ministerijos 
programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Plečiasi Informacinių technologijų diegimas: 
Progimnazija turi 15 planšetinių kompiuterių mokiniams (MTP „Technologijų, menų 

ir gamtos mokslų infrastruktūra“). 
Sėkmingai naudojamas elektroninis TAMO dienynas. 
Savęs vertinimas atliekamas IQES ONLINE vertinimo metodika. 
Mokytojai domisi naujomis technologijomis, jas naudoja savo darbe, dalyvauja 

nuotoliniuose mokymuose, konkursuose. 
 

Pokyčiai, problemos ir jų sprendimo būdai 
 

Maţėja mokinių skaičius dėl demografinių tendencijų bei emigracijos. Per trejus 
metus mokinių skaičius sumaţėjo 50 mokinių (2014 m. buvo 202 mokiniai, 2015 m. – 162 
mokiniai, 2016-09-01 – 156 mokiniai. 

Maţėja mokytojų darbo krūvis. 
Trūksta mokinio krepšelio lėšų dėl nepilnų klasių komplektų. 

 
 

 
Progimnazijos direktorė                                    Regina Špukienė 


