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ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, KODAS 191055865, 
2017–2019-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS  

 
1. ĮVADAS 

 Alytaus Piliakalnio progimnazijos strateginio plano tikslas – telkti mokyklos 
bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinti 

progimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas progimnazijos veiklos kryptis ir 
prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.  

Alytaus Piliakalnio progimnazijos strateginis planas 2017–2019 metams parengtas 
vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 „Dėl valstybės švietimo 

2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės pažangos 

strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, keliamais uždaviniais 

švietimui, Alytaus miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu 2016–2018 m., Strateginio 
planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, progimnazijos veiklos 
kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo išvadomis, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, 
progimnazijos bendruomenės ir tarybos siūlymais bei rekomendacijomis. 

Progimnazijos strateginį planą rengė direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 

V-78 patvirtinta darbo grupė. Rengiant progimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo,  

bendravimo, bendradarbiavimo principų. 
 

2. PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. 

Mokyklai trūkdavo mokinio krepšelio lėšų ugdymo planui realizuoti dėl nepilnų klasių komplektų ir 

dėl vis mažėjančio mokinių skaičiaus mokykloje, todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 
gegužės 29 d. Nr. T-164 sprendimu „Dėl Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos pavadinimo 

pakeitimo ir Alytaus Piliakalnio progimnazijos nuostatų tvirtinimo“ nuo 2014-09-01 tapo 
progimnazija. Progimnazijai vadovauja direktorius, ūkinę finansinę veiklą koordinuoja pavaduotojas 
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ūkiui. Dėl nedidelio mokinių skaičiaus progimnazijoje  ir mokinio krepšelio lėšų trūkumo 

progimnazijoje nėra pavaduotojų ugdymui. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: progimnazijos 
taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, metodinė taryba. Vaiko gerovės komisija organizuoja ir 

koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui 
aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Progimnazija 

organizuoja pradinį, pagrindinį ir specialųjį ugdymą bei įgyvendina ugdymo procesą pagal Lietuvos 

bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius ugdymo planus. 
  Mokytojai. Progimnazijoje dirba 32 pedagoginiai darbuotojai: 1 direktorius, 26 
mokytojai (16 mokytojų metodininkų, 8 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas, 1 neatestuotas 
mokytojas), 5 pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, vyr. specialusis pedagogas, logopedė 

metodininkė, 2 pailgintos darbo dienos auklėtojos). Aptarnaujantį personalą sudaro 12 darbuotojų. 
Pilną darbo krūvį (daugiau nei 18 val.) turi 10 mokytojų, likę dirba su nepilnu darbo krūviu. 
Socialinis pedagogas dirba 0,75 etato, vyr. specialusis pedagogas ir vyr. logopedas – 0,5 etato. 
Progimnazijos bibliotekininkė dirba 0,75 etato. 

Mokiniai. Nuo 1995 m. Lietuvoje nuosekliai mažėjo gimstamumas, prasidėjo ir tęsiasi 

migracija. Toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų rinka. 
Alytaus Piliakalnio pagrindinėje mokykloje 2014 m. sausio mėn. mokėsi 231 mokinys, 

o mokyklai tapus progimnazija 2014 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 175 mokiniai, 2015 m. rugsėjo 1 d.– 165 
mokiniai. 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. Šiuo metu progimnaziją lanko 156 

mokiniai. Mokinių skaičiaus mažėjimą lėmė ir Vyriausybės politika dėl vaikų skaičiaus mažinimo 

vaikų globos namuose. Dalis Alytaus vaikų globos namų auklėtinių, kurie mokydavosi mūsų 

mokykloje, buvo įvaikinti, grąžinti tėvams arba gavo globą Šiuo metu mūsų progimnazijoje mokosi 

32 mokiniai iš Alytaus vaikų globos namų, kai atitinkamai 2015 m. – 42, 2014 m. – 62 mokiniai.  
 Mokymosi aplinka. Estetiška ir jauki progimnazijos aplinka – mokykla renovuota, 

apšiltintas pastatas, atnaujinti mokykliniai baldai; sutvarkytas progimnazijos kiemas, mokykla 
aptverta, saugumą užtikrina video kameros. Progimnazija stengiasi dalyvauti įvairiuose projektuose, 

siekiant efektyviai diegti technologijas, jas taikyti tiek edukacinėje veikloje, tiek mokyklos valdyme 

(„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ „Bibliotekų modernizavimas“ ir kt.). Visuose 

mokomuosiuose kabinetuose yra sukurtos kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos su interneto 

prieiga, turime 14 multimedijos projektorių, 4 interaktyvias lentas „Smart“ su naujausia programine 
įranga „Notebook 15.2 ir 16.1“, 2 dokumentų kameras, IT klasę. Progimnazijoje įdiegtas elektroninis 

dienynas „Tamo“. 56 mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio, yra 4 telefono 
abonentai, vienas fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų 

duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, IQES 
online Lietuva instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. Bankų pavedimai, 

vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. 

Mokiniams, jų tėvams žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos vietos ir šalies žiniasklaidoje, 

interneto tinklapyje www.piliakalnis.alytus.lm.lt. Nors mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją IT 

diegimo klausimais, tačiau nepakankamas naujausių informacinių technologijų įvaldymo lygmuo. 

Kelia grėsmę tai, kad kompiuterinė įranga greitai sensta, o lėšų jai atnaujinti ar naujai įsigyti turime 
nepakankamai.  

http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/
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Vidinė kontrolė. Pedagoginės veiklos stebėsena reglamentuota progimnazijos 

nuostatuose ir vadovų pareigybių aprašymuose. Pedagoginės veiklos stebėsena planuojama 

progimnazijos 2016-2017 mokslo metų veiklos programoje, sukonkretinama mėnesių veiklos 

planuose. Stebėsenos rezultatai aptariami individualiai, analizuojami metodinės tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. Aptarnaujančio personalo darbo priežiūrą vykdo direktorės pavaduotoja ūkiui. 
Po kiekvieno pusmečio klasės vadovai rengia klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Jų 

pagrindu parengiamos visos progimnazijos pažangumo ir lankomumo ataskaitos. Ataskaitos 

analizuojamos. Progimnazijoje kaupiama ir analizuojama apibendrinamojo bei diagnostinio 
vertinimo informacija. Pusmečių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai analizuojami mokytojų 

tarybos posėdžiuose, priimami nutarimai veiklai tobulinti. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje 

atliekamas diagnostinis vertinimas – mokinių pasiekimų patikrinimas. Dalykų mokytojai 

diagnostinio vertinimo informaciją naudoja mokinių individualios pažangos pamatavimui, tolesnio 

mokymosi tikslų numatymui. Nepaisant pakankamai didelių mokyklos vadovybės ir mokytojų 

pastangų, akivaizdu, kad reikėtų efektyviau vykdyti mokymo (si) proceso diferencijavimą ir 

individualizavimą, mokinių pasiekimų analizę ugdymo procese, skatinti kiekvieno mokinio ir 

mokytojo asmeninę atsakomybę bei kompetenciją.  
Progimnazija vykdo nacionalinio egzaminų centro organizuojamus diagnostinius testus 

2, 4, 6, 8 klasių mokiniams. Testų rezultatai analizuojami ir panaudojami ugdymo proceso bei 

kiekvieno mokinio asmeninės pažangos tobulinimui.  
Įsivertindama veiklos kokybę progimnazija vadovaujasi bendrojo lavinimo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo naujais rodikliais, patvirtintais 2016-03-29 įsakymas Nr. 2V-267. 
Progimnazijos veiklos kokybei įsivertinti bei grįžtamajam ryšiui gauti naudojame platformos IQES 
online Lietuva siūlomus instrumentus. Įsivertinimo išvados panaudojamos progimnazijos veiklos 
tobulinimui. Jau trečius metus iš eilės progimnazija teikia Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai 

bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą. 
Atliktas pamokos kokybės vertinimas, pasitelkus IQES online instrumentus. 

Išanalizuoti rezultatai ir priimti sprendimai, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų nuomonę. Anketos 
duomenys bei IQES online sistemoje atliktos apklausos (Mokinių apklausa_NMVA_2016 ir Tėvų 

apklausa_NMVA_2016) duomenys leidžia stebėti progimnazijoje vykstantį pažangos proceso 

pokytį. Šiais mokslo metais atlikus platųjį veiklos kokybės įsivertinimą nutarta giluminiam 

vertinimui nagrinėti du rodiklius: „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ ir „Asmenybės tapsmas“.  
Pasiekimai. 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 6 Olweus patyčių prevencijos 

programos vykdymo metus 20,2 % sumažėjo mokinių, patiriančių patyčias. Progimnazija pripažinta 

sveikatą stiprinančia mokykla. Respublikiniame „Smart mokykla“ konkurse 2015 m. progimnazija 5-
8 kl. grupėje užėmė I vietą, laimėjo interaktyvią lentą su 4 naujausios programines įrangos 

licencijomis bei  nemokamus 6 val. mokymus progimnazijos darbuotojams.  
Piliakalnio progimnazija – vienintelė ugdymo įstaiga Alytuje, kurios teritorija dėl 

mokinių saugumo aptverta.  
Progimnazija dalyvauja įvairiuose projektuose: Comenius daugiašalės mokyklų 

partnerystės projekte „Atraskime paslėptus talentus“ (vykdytas 2013-2015 metais), Alytaus miesto 



4 

 

savivaldybės vaikų ir mokinių veiklos 2014-2015 metų projekte „Tautiškumo ir patriotiškumo 

ugdymas bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“. 2015-2016 m. m. gautas finansavimas ir 
įgyvendintas gamtosauginis projektas „Saugok gamtą ją pažindamas“. 2016 metais įvykdytas 
projektas „Tautos dvasios beieškant“ su Lenkijos Pilos pagrindine mokykla, kurį finansavo Lietuvos 
ir Lenkijos jaunimo fondas. Šiuo metu kartu su Latvijos privačia mokykla „Gaismas Tilts 97“ 

vykdome „Nordplius“ projektą „Žvakės šviesoje“. Taip pat mūsų progimnazija teikė paraišką ir buvo 

atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose, kurių metu 

mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines 

partnerystes. Šio projekto veiklos bus finansuojamos 2018 metais.  
2016 m. progimnazijoje buvo įkurta 7-8 klasių mokinių mokomoji bendrovė „NEPS“, 

kuriai Dzūkijos regiono MMB mugėje skirta nominacija „Draugiškiausias aplinkai produktas“ bei III 

vieta – „Geriausia mokinių mokomoji bendrovė“; o Marijampolės regiono MMB mugėje pripažinta 

kaip „Geriausia gamybinė MMB“. 
Pagalba. Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius 

švietimo sistemos, taip pat ir progimnazijos įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių 

vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. Progimnaziją lanko 29 mokiniai iš socialiai 

remtinų šeimų (jiems skirtas nemokamas maitinimas), yra 17 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių; 36 mokiniai gyvena toliau negu 3 km nuo Alytaus, 15 mokinių kompensuojamos 

važiavimo išlaidos. Dvi pailgintos darbo dienos grupes lanko  46 mokiniai. 
Progimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė, specialiojo 

ugdymo pedagogė, logopedė, 2 pailgintos darbo dienos grupės auklėtojos. Yra 0,25 etato 
koordinatoriaus karjeros ugdymui. Alytaus Piliakalnio progimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo 
karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Progimnazija organizuoja mokiniams pažintinius, patyriminius ir intensyvius profesinio veiklinimo 
vizitus į praktinio mokymo centrus, įmones, įstaigas, organizacijas. 2016 metais mokykloje įkūrėme 

mokinių mokomąją verslo bendrovę „NEPS“, kurioje mokiniai įgyja verslumo įgūdžių. 
Progimnazijoje organizuojamas neformalusis švietimas. Mokinių, lankančių 

neformaliojo švietimo būrelius progimnazijoje, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų 

mokykloje yra 112 (72 %). Mokinių, lankančių vieną neformaliojo švietimo būrelį progimnazijoje, 
skaičius – 54 (35 %). Mokinių, lankančių du ir daugiau neformaliojo švietimo būrelių 

progimnazijoje, skaičius – 58 (37 %).  
 

3. PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS  STRATEGIJA 
Vizija 

 
Tapti patrauklia, žinoma Alytaus mieste ir Lietuvoje, atvira pokyčiams progimnazija, suteikiančia 

socialinių įgūdžių, mokslo žinių ir dvasinio išsilavinimo pagrindus būsimiems ateities lyderiams, 

profesionalams, kūrėjams. 

 

Misija 

Suteikti kiekvienam mokiniui galimybes ir sąlygas mokytis, pažinti, atrasti ir realizuoti save 

saugioje, palaikančioje, motyvuojančioje ir atsakingoje aplinkoje. 
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Vertybės 

Siektinos vertybės: švietimo kokybė, geri ugdymo rezultatai, sveika ir saugi aplinka, sveiki 

bendruomenės nariai, tautiškai susipratusi, iniciatyvi, kūrybiška ir savarankiška, pilietiškai aktyvi ir 
atvira bendruomenė, puoselėjanti etninę kultūrą. 

 

SSGG analizė 

 

Stiprybės 
 

 Tikslingai ir atsakingai vykdomas ugdymo procesas. Dirba patyrę, kvalifikuoti ir  
kompetentingi mokytojai; 92 % turi aukštesnę kaip mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

 Vykdoma įvairiapusė neformaliojo švietimo veikla (lanko 72 % mokinių, 2014-2016 metų  

strateginio plano programoje buvo planuota 70 %), veikia 2 pailgintos darbo dienos grupės. 

 Didėja mokinių mokymosi pažangumas (2014-2016 metų strateginio plano programoje 
buvo  

planuoti 98%, pasiekėme 100% pažangumą). 

 Tenkinami specialieji mokinių ugdymo (si) poreikiai, teikiama socialinė, psichologinė,  

specialioji, pedagoginė pagalba; sudaromos saviraiškos galimybės.  

 Geras mokyklos mikroklimatas (Olweus patyčių prevencijos tyrimo duomenimis, per  
programos vykdymo laikotarpį (6 metus) 20,2 % sumažėjo mokinių, patiriančių patyčias; 

mokyklai 2013-2015 metams suteiktas Olweus mokyklos vardas). 

 Taikomi šiuolaikiški mokymo metodai, diegiamos informacinės technologijos,  
kompiuterizuojamos mokytojų darbo vietos (100% pedagoginių darbuotojų turi kompiuterinio 

raštingumo pažymėjimus, kompiuterizuotos  56 darbo vietos – 26 mokytojų, 30 mokinių); 

2015 m. progimnazija tapo „Smart mokykla“. 

 Naudojamas elektroninis dienynas TAMO. 

 Vykdoma projektinė veikla, finansuojama iš papildomų šaltinių, plėtojami tarptautiniai 

ryšiai. 

 Estetiška ir jauki mokyklos aplinka – mokykla renovuota, apšiltintas pastatas, atnaujinti  
mokykliniai baldai; sutvarkytas ir aptvertas mokyklos kiemas. 

 Mokykla turi mokyklos istorijos ir kraštotyros muziejų, kuriame vykdomos edukacinės  

programos, vedamos pamokos. 

Silpnybės 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl demografinių tendencijų bei emigracijos (2014-09-01 –  
231 mokiniai; 2015-09-01-165 mokiniai; 2016-09-01 – 156 mokiniai).       

 Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės stokos. 

 Stokojama gilesnio ir nuoseklesnio mokytojų bendradarbiavimo planuojant, koreguojant  
ir įgyvendinant ugdymo turinį. 

 Per maža sporto salė. 

 Per maža ir nepakankamai aprūpinta reikiama įranga mokinių maitinimo patalpa –  
mokyklos bufetas. 
Galimybės 
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 Mokykla užtikrina kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. 

 Efektyvus  informacinių technologijų naudojamas ugdymo procese. 

 Stiprėjanti mokinių mokymosi motyvacija dėl aukštesnės pamokų kokybės. 

 Gilinamas ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. 

 Tėvai aktyviau dalyvauja mokyklos gyvenime. 

 Mokinių ugdymas modernioje ir saugioje mokykloje. 

 Daugiau mokinių siekia vidurinio išsilavinimo. 

 Mokiniai parengiami tolesniam mokymuisi ir integravimuisi į naują bendruomenę. 

 Dalyvavimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei atskirų fondų  
programose ir projektuose, mokymo bazės gausinimas. 

 Efektyvūs darbo su mokinių tėvais būdai ir formos. 

 Veiklos viešinimas: pranešimai spaudai, socialinių tinklų panaudojimas, radijas, TV ir 
kt. priemonės. 
Grėsmės 

 Mokinio krepšelio lėšų trūkumas dėl mokinių skaičiaus mažėjimo klasėse. 

 Mokymosi motyvacijos mažėjimas dėl šeimos krizės (daugėja vaikų iš nepilnų šeimų, 

gimusių nesantuokoje, iš skurdžių šeimų). 

 Mokyklų struktūros kaita 

 Pedagoginio darbo krūvio sumažėjimas dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus mažo klasių 

komplektų skaičiaus.    

 Aptarnaujančio personalo darbo krūvio didėjimas dėl savivaldybės biudžeto lėšų taupymo. 

 Mokinių su emociniais ir elgesio sutrikimais daugėjimas. 
 

ANALIZĖS IŠVADOS 

 

2014–2016 m. strateginiame plane buvo numatyti 2 strateginiai tikslai: „Švietimo 

paslaugų modernizavimas ir efektyvinimas“ bei „Saugios ir sveikos ugdymo bei ugdymosi aplinkos 
užtikrinimas“. Tikslams įgyvendinti buvo vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, 
neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos mokiniams lankyti pailgintos darbo dienos 
grupes, teikta pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuolatos buvo teikiama 
socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba, siekta didinti mokymosi motyvaciją, modernizuojant 

ugdymą: naudojant šiuolaikiškas mokymo priemonės bei metodus, diegiamos IKT. Nuolat vykdomos 
mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos programos, sukurta efektyvi pedagoginės priežiūros sistema.  

Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, ugdomos mokinių 

vertybinės nuostatos, plėtojamos įvairios kompetencijos, mokinių savivaldos veikla, sukurta ugdymo 

karjerai sistema; vykdoma projektinė veikla; plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas (2013-2015 
metais vykdytas Comenius daugiašalis projektas „Atraskime paslėptus talentus“, partneriai iš 

Lenkijos, Turkijos, Ispanijos), 2016 metais įvykdytas projektas „Tautos dvasios beieškant“ su 

Lenkijos Pilos pagrindine mokykla, kurį finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo fondas. Šiuo metu 

kartu su Latvijos privačia mokykla „Gaismas Tilts 97“ vykdome „Nordplius“ projektą „Žvakės 

šviesoje“. Progimnazija atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

veiklose, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir 
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užmegzti kūrybines partnerystes. Buvo gerinamos mokymo(si) sąlygos: įkurta šokio studija, įrengtas 
pradinių klasių žaidimų ir kūrybinių erdvių bei aktyvaus poilsio kambarys. Progimnazijos teritorija 
aptverta tvora. Toliau įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa, mokykla sertifikuota 
2015–2016 m. ir 2016–2017 m. Olweus mokykla, vykdoma mokinių ugdymo karjerai programa. 
Progimnazija dalyvauja sveikos mokyklos programoje. Nuo 2014 metų, kai mokykla tapo 

progimnazija, mokinių skaičius mažėja nežymiai. Sumažinus išlaidas administravimui (atsisakyta  
dviejų pavaduotojų ugdymui) ir sumažinus pagalbos mokiniui specialistų etatus, trūkumas mokinio 

krepšelio lėšų ženkliai sumažėjo. 
 

4.VEIKLOS PRIORITETAI 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2017 m. prioritetines kryptys: 

1. Švietimo kokybės gerinimas, modernizuojant mokymo aplinką ir skiriant ypatingą 

dėmesį mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumo ir žmogaus saugos ugdymui.  
Siektinos vertybės – švietimo kokybė, veiksmingumas, geri ugdymo rezultatai, švietimo paslaugų 

įvairovė, mokymosi visą gyvenimą prieinamumo užtikrinimas, sveika ir saugi aplinka ir sveiki 

bendruomenės nariai. 
2. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas. 

Siektinos vertybės – tautiškai susipratusi, iniciatyvi, kūrybiška ir savarankiška, pilietiškai aktyvi ir 
atvira bendruomenė, puoselėjanti etninę kultūrą – papročius, tradicinius amatus, tautodailę, liaudies 
muziką, šokius, žaidimus. 

 
5. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas 
1.1. Uždavinys. Pamokos kokybės tobulinimas. 
1.2. Uždavinys. Mokinių vertinimo, įsivertinimo ir asmeninės pažangos fiksavimo tobulinimas. 
1.3. Uždavinys. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingo kompetencijų tobulinimo,  

bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos skatinimas. 
2. Tikslas. Saugios ir inovatyvios, mokymą skatinančios, aplinkos kūrimas 

2.1. Uždavinys. Ugdymo (si) sąlygų modernizavimas ir gerinimas. 
2.2. Uždavinys. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientuotos į mokinių kompetencijų  

ugdymą, plėtojimas.  
2.3. Uždavinys. Mokinių socialinio saugumo užtikrinimas. 

3. Tikslas. Progimnazijos kultūros formavimas. 
3.1. Uždavinys. Progimnazijos tradicijų puoselėjimas. 
3.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas. 

 
6. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

Siekiant didinti veiklos efektyvumą planuojama: 

 Kelti mokytojų kvalifikaciją ir tobulinti pamokos kokybę 

 Vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną: pamokose taikyti įvairesnius išmokimo stebėjimo  
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būdus, fiksuoti individualią kiekvieno mokinio pažangą. 

 Teikti paraiškas ir dalyvauti vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose,  
akcijose, olimpiadose, konkursuose. 

 Skatinti mokyklos savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) aktyvią veiklą. 

 Bendradarbiauti su kitomis šalies ir miesto švietimo ir kultūros įstaigomis. 

 Ieškoti rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių. 

 Aktyvinti viešųjų ryšių veiklą. 

Efektyvios ir atviros progimnazijos kūrimo programa 
 

        (programos pavadinimas) 
 

        
         

        PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

                         Biudžetiniai metai  2017–2019 metai  
 

        Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos (kodas 191055865) direktorė 

Regina Špukienė   

        Vykdytojas (-ai) Alytaus Piliakalnio progimnazijos bendruomenė 
 

          
        

        Programos 

pavadinimas 

Efektyvios ir atviros  progimnazijos kūrimo programa 

 

 

 

        Programos 

parengimo 

argumentai 

 

 

Pagal šią programą bus įgyvendinami Alytaus Piliakalnio 

progimnazijos strateginiai tikslai – „Nuoseklus, efektyvus ugdymo 

tobulinimas“, „Saugios ir inovatyvios, mokymą skatinančios, 

aplinkos kūrimas“, „Progimnazijos kultūros formavimas“ bei 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo prioritetai. Programa tęstinė. 

 

        Ilgalaikis prioritetas 
(pagal Alytaus miesto 
strateginį plėtros 

planą) 

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant 

sumanią, veiklią ir solidarią miesto visuomenę 
  

        Šia programa 

įgyvendinamas  

įstaigos strateginis 
tikslas  
 

Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas, saugios ir inovatyvios, 
mokymą skatinančios, aplinkos kūrimas.  

          
        

                         
STRATEGINIS(-IAI) TIKSLAS (-AI)  

1. TIKSLAS. „Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas“. 
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Strateginio tikslo aprašymas 
Kokybiškas ugdymo plano, atitinkančio mokinių poreikius ir gebėjimus, įgyvendinimas, 

atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas. Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų ugdymo planus; neformaliojo švietimo programas, teikti pagalbą 

mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, teikti socialinę, psichologinę pagalbą, organizuoti 

pailgintos darbo dienos grupių darbą; kurti efektyvią pedagoginių darbuotojų komandą, 

tikslingai įgyvendinančią mokyklos keliamus tikslus ir uždavinius, sugebančią efektyviai dirbti 

sparčiai besikeičiančios aplinkos sąlygomis. 
 

1.1. Uždavinys - Pamokos kokybės gerinimas 
Priemonės 

pavadinimas 
Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 

2017 m. 2018 
m. 

2019 
m. 

1.1.1. Tirti ir 
analizuoti mokinių 

mokymosi poreikius, 
stilius 

Nustatyti kiekvieno 
mokinio mokymosi 
poreikiai, mokymosi 
stiliai. 

Pagalbos mokiniui 
specialistai, klasių 

vadovai 

D D D 

1.1.2. Pamokose 
diferencijuoti 
mokymosi veiklas 
pagal mokinių 

gebėjimus,  
mokymosi 
pasiekimus, 
vyraujantį mokymosi 

stilių. 

Numatytos skirtingos 
užduotys ir veiklos 

skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniams 

ar jų grupėms. 98 

proc. mokinių pasieks 

bent patenkinamą 

pasiekimų lygį.  

Mokytojai D D D 

Pamokos uždavinių 

orientavimas į 

Bendrosiose 
programose 
numatytus mokinių 

pasiekimus. 

90 proc. suformuluotų 

uždavinių bus aiškūs 

ir suprantami 
mokiniams bei 
suderinti su 
Bendrosiose 
programose 
numatytais ir mokinių 

įsisąmonintais 

pasiekimais. 

Mokytojai D D D 

1.1.3. Planuoti ir vesti 
integruotas pamokas. 

Kartą per metus 

kiekvienas mokytojas 
praveda bent 1 
integruotą pamoką 

Mokytojai D D D 

Projekto metodo 
taikymas, praktinių 

žinių pritaikymas. 

Bus vykdomas 
kasmetinis mokomųjų 

dalykų projektinės 

veiklos aptarimas.   

Direktorius       
Metodinė taryba 

D D D 

Organizuoti Kiekvienas mokytojas Mokytojai D D D 
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ugdomąją veiklą 

kitose edukacinėse 

aplinkose. 

per metus praveda 
mažiausiais 3 
ugdomąsias veiklas 

kitose edukacinėse 

aplinkose: 
bibliotekoje, 
skaitykloje, gamtoje, 
muziejuose, 
bankuose, 
edukacinėse išvykose 

ir kt. 
IKT taikymas 
pamokose. 

Įsigytų IKT 

priemonių skaičius, 

kompiuterizuotos 
darbo vietos 

Pavaduotoja ūkiui D D D 

1.2. Uždavinys – Mokinių vertinimo, įsivertinimo ir asmeninės pažangos fiksavimo 

tobulinimas 
1.2.1. Vykdyti 
mokinių pasiekimų 

stebėseną. 

Sukurta mokinių 

mokymosi pažangos 

stebėsenos sistema.  
Sukurta individualios 
mokinių pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

sistema. 

Metodinė taryba, 

mokytojai 
D D D 

1.2.2. Pamokose 
taikyti įvairesnius 

išmokimo stebėjimo 

būdus, vertinimą, 

pagrįstą konkrečiais 

vertinimo kriterijais. 

Taikomi veiksmingi, 
informacijos 
mokytojui teikiantys 
išmokimo stebėjimo, 

patikrinimo būdai. 

Mokytojai D D D 

1.2.3. Tobulinti 
mokomųjų dalykų 

vertinimą. 

Parengtos naujos ir 
kas 2 metai 
koreguojamos dalykų 

vertinimo tvarkos. 

Direktorius 
Mokytojai 

D D D 

 Suorganizuotas 
kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 
apie mokinio 
įsivertinimą ir 

asmeninės pažangos 

fiksavimą 

    

1.3. Uždavinys – Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingo kompetencijų tobulinimo, 
bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos skatinimas. 

Parengti  mokytojų, 

pagalbos mokiniui 
specialistų, vadovų, 

kvalifikacijos 
tobulinimo ir 
atsiskaitymo tvarką. 

Parengta ir vykdoma 
„Mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir 

vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka.“ 
100 proc. mokytojų 5 

Direktorius  
Mokytojai 

D D D 
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dienas per metus 
tobulins savo 
kvalifikaciją 

Įdiegti 

kompiuterizuotą 

darbuotojų 

kvalifikacijos 
tobulinimo apskaitos 
sistemą 

Kiekvienas mokytojas 
pildo elektroninį 

portfelį 

Mokytojai, 
informatikas-
programuotojas 

D D D 

Tobulinti mokytojų, 

pagalbos mokiniui 
specialistų, užsienio 

kalbos ir darbui su 
specialiųjų poreikių 

mokiniais 
kompetenciją 

Kas metai parengti 
„Erasmus+“ K1 

veiksmo mokytojų 

mobilumo projektus. 
Įsteigta 0,75 projektų 

vadovo etato 

Direktorius  
Metodinė taryba 

D D D 

Organizuoti 
mokymąsi 

bendruomenėje, 

skatinant lyderystę. 

 Progimnazijoje 
kasmet organizuoti 1-
2 seminarus, 
atsižvelgiant į 

progimnazijos tikslus, 
mokinio krepšelio 

lėšas, skirtas 

kvalifikacijai 
tobulinti. 

Direktorius  
Metodinė taryba 

D D D 

Gerosios patirties 
sklaida ir pagalbos 
teikimas mažiau 

patyrusiems 
kolegoms. 

Kiekvienas mokytojas 
per metus parodys po 
1 atvirą pamoką, 

aplankys 2-3 kolegų 

pamokas. Patirtį 

pristatys 
metodiniuose 
užsiėmimuose. 

Mokykloje bus toliau 
kaupiama metodinių 

darbų bazė 

(elektroninėje 

laikmenoje). 

Metodinė taryba             

Mokytojai 
D D D 

Sukurti mokytojų 

skatinimo sistemą. 
Parengta ir efektyviai 
taikoma mokytojų 

skatinimo tvarka 

Direktorius  
Metodinė taryba 

D D D 

*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); 

valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų 

šaltinių lėšos ( KT) 
2. TIKSLAS. Saugios ir inovatyvios, mokymą skatinančios, aplinkos kūrimas 

 
Strateginio tikslo aprašymas. Šiuo tikslu siekiama kurti modernią, patrauklią ugdymosi aplinką, kuri 

mokiniams padėtų patirti mokymosi džiaugsmą, palengvintų žinių įsisavinimo procesą, ugdytų 
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mokinių vertybines nuostatas, plėstų įvairias jų kompetencijas. Taip pat siekiama užtikrinti higienos 

normas atitinkančias mokymosi sąlygas: patalpų šildymą, apšvietimą, valymą, einamąjį remontą, 

numatoma pagal galimybes keisti mokyklinius baldus, vykdyti prevencines programas, diegti sveiko 
gyvenimo būdo įgūdžius, finansiškai padėti socialiai remtinų bei gyvenančių toliau kaip 3 km nuo 
mokyklos šeimų vaikams. 

 
2.1 Uždavinys – Ugdymo(si)  sąlygų  modernizavimas ir gerinimas  

Priemonės 

pavadinimas 
Vertinimo  kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai 

2017 m. 2018 
m. 

2019 
m. 

Progimnazijos 
patalpų šildymas, 

apšvietimas, ryšio 

užtikrinimas, 

einamojo remonto 
vykdymas, 
medikamentų ir kitų 

prekių bei paslaugų 

įsigijimas. 

Mokyklos patalpos, 
pagrindinės 

priemonės ir 

inventorius iš esmės 

paruošti darbui pagal 

galiojančius 

sanitarinių - 
higieninių normų 

reikalavimus 
 

Direktorė 
Pavaduotoja ūkiui  

SB SB SB 

Atlyginimai bei 
kvalifikacijos 
kėlimas ūkines – 
finansines funkcijas 
atliekantiems 
darbuotojams 

Mokyklos 
bendruomenės nariai 

iš esmės neturi 

nusiskundimų 

mokyklos ugdymosi 
aplinka.  
Kelia kvalifikaciją 

Direktorė 
Pavaduotoja ūkiui 

SB SB SB 

Esamų materialinių 

išteklių atnaujinimas, 
turtinimas, 
edukacinių aplinkų 

kūrimas 
 
 
 
 
 
 

Sporto salės 

rekonstrukcija 
Direktorė 
 Pavaduotoja ūkiui 

SB SB SB 

Interaktyvios klasės 

pradinių klasių 

mokiniams kūrimą  

Mokytojai, 
Inžinierius-
programuotojas, 
Pavaduotoja ūkiui 

SB SB SB 

Aktyvaus poilsio 
kambarys pradinių 

klasių mokiniams 

Mokytojai, 
Pavaduotoja ūkiui 

ES ES ES 

Mergaičių ir berniukų 

tualetų rekonstrukcija 
Direktorė 
 Pavaduotoja ūkiui 

25.000 (SB) SB SB 

Tikslingas 
bibliotekos fondo, 
atitinkančio vartotojų 

poreikius, 

Sukurta naujausių 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių bazė. 

  
Progimnazijos 
bibliotekininkė 

VB VB VB 
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komplektavimas ir 
kaupimas. 
2.2 Uždavinys – Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientuotos į mokinių kompetencijų ugdymą, 

plėtojimas. 
      
Tirti ir analizuoti 
vaikų neformaliojo 
švietimo poreikius. 
 

Kasmet tiriamas ir 
analizuojamas 
neformaliojo 
švietimo poreikis. 
75 % mokinių lanko 

neformaliojo 
švietimo užsiėmimus 

progimnazijoje.  
 

Direktorius  
Metodinė taryba 

D D D 

Organizuoti 
neformaliojo 
švietimo būrelių 

veiklas kitose 
edukacinėse 

aplinkose. 

Neformaliojo 
švietimo būrelių 

užsiėmimai 

organizuojami 
bibliotekoje, 
muziejuje, meno 
mokykloje ir kitose 
edukacinėse 

aplinkose 

Neformaliojo 
švietimo būrelių 

vadovai 

D D D 

2.3 Uždavinys – Mokinių socialinio saugumo užtikrinimas. 
Kvalifikuotos ir 
efektyvios socialinės, 

specialiosios ir 
pedagoginės 

pagalbos mokymosi 
sunkumų turintiems 

bei gabiems 
mokiniams 
priemonių plano 

parengimas ir 
įgyvendinimas. 

17 specialiųjų 

poreikių mokinių 

gauna socialinę ir 

pedagoginę pagalbą 
 36 mokiniai gauna 
logopedo pagalbą; 
 Socialiai remtinų 

šeimų 29 vaikams 

teikiamas 
nemokamas 
maitinimas; 15 
mokinių, kurie 
gyvena toliau kaip 3 
km. nuo mokyklos, 
kompensuojamos 
važiavimo išlaidos. 
 

Pagalbos mokiniui 
specialistai 

SB SB SB 

Psichologiškai 

sveikos aplinkos 
kūrimas 

Vykdoma patyčių 

Olweus programa  
Progimnazija  

 D D D 
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dalyvauja sveikos 
mokyklos kūrimo 

programoje 
*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); 

valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų 

šaltinių lėšos ( KT) 

3.TIKSLAS. „Progimnazijos kultūros formavimas“ 

3.1.Uždavinys – Progimnazijos tradicijų puoselėjimas 
Priemonės 

pavadinimas 
Vertinimo  kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai 

2017 
m. 

2018 
m. 

2019 
m. 

Progimnazijos 
kraštotyros muziejaus 

veiklos efektyvinimas 

Kas mėnesį 

organizuojamos 4-6 
edukacinės programos 

Muziejaus vadovė 
Mokytojai 

D D D 

Tradicinių mokyklos 

renginių 

organizavimas 

Renginių skaičius Metodinė taryba 

Mokinių taryba 
D D D 

Organizuoti 
valstybinių švenčių 

minėjimus 

Renginių skaičius Metodinė taryba 

Mokinių taryba 
D D D 

Dalyvauti ir 
organizuoti pilietinio 
sąmoningumo akcijas 

Akcijų skaičius Metodinė taryba 

Mokinių taryba 
D D D 

1.2. Uždavinys – Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas. 
Bendradarbiauti, rengti 
bendrus projektus su 
Pirmo Alytaus 
bendruomene 

Per metus organizuoti 
2-3 renginius 

Mokytojai, projektų 

vadovas 
ES,D ES,D ES,D 

Dalyvauti mokinių 

karjeros planavimo, 
veiklinimo programose 

Kasmet organizuoti 
karjeros dieną; 

mokomosios mokinių 

bendrovės veikla 

Karjeros vadovas, 
metodinė taryba 

D D D 

Kelti progimnazijos 
prestižą informacijos 

priemonių pagalba 

Straipsniai spaudoje Mokytojai D D D 

Propaguoti 
progimnaziją bei jos 

teikiamas paslaugas 

Efektyviai veikiantis 
progimnazijos 
internetinis puslapis 

Informatikas 
programuotojas 

D D D 

Rengti tarptautinius 
projektus 

Kasmet dalyvauti bent 
viename 
tarptautiniame projekte 

Mokytojai, projektų 

vadovas 
D D D 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai 
 Mokosi apie 160 mokinių. 

 Mokymosi pažangumas ne mažesnis kaip 95 %. 

 100 proc. mokyklos mokinių baigia pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies  
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programa 

 40 % visų mokinių mokslo metus baigia įvertinimais „puikiai, labai gerai, gerai“. 
Mokytojai didelį dėmesį skiria pamokos kokybei, mokinių gebėjimų ugdymui.                

 100 % mokytojų turi aukštesnę negu mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

 100 % pedagoginių darbuotojų dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

 75 % mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus.  

 Kompiuterizuotos 58 darbo vietos. 

 100% mokytojų turi kompiuterinio raštingumo pažymėjimus. 
Įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai. 

 Veikia efektyvi informavimo sistema (elektroninis dienynas TAMO). 

 15 mokinių kompensuojamos važiavimo išlaidos. 

 29 mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas. 

 15 mokinių teikiama socialinė, specialioji, psichologinė pagalba. 
Dvi pailgintos darbo dienos grupes lanko 46 mokiniai. 

 Apšiltinus mokyklos pastatą, ekonomiškai naudojami mokyklos šildymo ištekliai. 

    Mokykla vykdo savęs vertinimą, analizuoja rezultatus, rengia ataskaitą, teikia Nacionalinei 

 mokyklų vertinimo agentūrai bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą 

     Mokyklos bendruomenės nariai iš esmės neturi nusiskundimų mokyklos veikla. 

    Mokyklos patalpos, pagrindinės priemonės ir inventorius iš esmės paruošti darbui pagal 
galiojančius sanitarinių-higieninių normų reikalavimus.                                                                 

Stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus Strateginio plano stebėsena atliekama viso 

proceso metu ir visais lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato progimnazijos strateginį planą 

mokyklos bendruomenei kartą per metus – mokslo metų pradžioje. Tokiu būdu bendruomenė turi 

galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei 

pageidavimus.  
Progimnazijos direktorius stebi ir įvertina, ar progimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 
Progimnazijos direktorės įsakymu sudaryta strateginio plano darbo grupė kiekvienais 

metais gegužės mėnesį pristato bendruomenei ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. 

Strateginio plano neatskiriama dalis yra veiklos plano įgyvendinimas.  
Programos įgyvendinimo rezultatai analizuojami mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose. 

Progimnazijos direktorius informaciją apie strateginio plano priemonių vykdymą teikia 

savivaldybės tarybai. Metinės veiklos ataskaitos skelbiamos mokyklos interneto svetainėje 

www.piliakalnis.alytus.lm.lt 
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