
PRITARTA 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos tarybos  

2018 m. vasario 1 d. posėdyje,  

protokolo Nr.1 

 

PATVIRTINTA 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. 

įsakymu Nr. V-4 

 

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemo- 

nės 

kodas 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asigna-

vimai 

(tūkst. 

Eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Strateginio  plano programos pavadinimas – Efektyvios ir atviros progimnazijos kūrimo programa 

 

01 Nuoseklus, efektyvus 

ugdymo tobulinimas 

Pedagoginio personalo darbo 

apmokėjimas 

100 proc. Progimnazijos 

mokinių baigia pradinio ir 

pagrindinio ugdymo I 

dalies programą. 

Mokymosi pažangumas ne 

mažesnis kaip  95 %. 

40 % visų mokinių 

mokslo metus baigia 

įvertinimais „puikiai, labia 

gerai, gerai“. 

 

Direktorė 2018-12-31 162,286 

Pagal 

MK 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, 

atestacijos skatinimas. 

97 %  mokytojų atestuoti,  

100 % dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose.Parengta ir 

efektyviai taikoma 

Direktorė 

Metodinė taryba 

2018-12-31 0,900 



mokytojų skatinimo 

tvarka. Progimnazijoje 

kasmet organizuoti 1-2  

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus. Kiekvienas 

mokytojas pildo 

elektroninį portfelį 

Vadovėlių, mokymo priemonių 

įsigijimas. 

90 % kabinetų atitinka 

aprūpinimo standartus. 

Sukurta naujausių 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių bazė. 

Bibliotekininkė 2018-12-31 3,018 

Informacinių technologijų 

diegimas. 

Įsigytų IKT priemonių 

skaičius, kompiuterizuotos 

darbo vietos – 75. 

Pavaduotoja 

ūkiui 

2018-12-31 0,858 

Mokinių pažintinės veiklos 

vykdymas. 

Ugdymo karjerai sistemos 

tobulinimas. 

Kasmet tiriamas ir 

analizuojamas 

neformaliojo švietimo 

poreikis. 

75 % mokinių lanko 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimus 

progimnazijoje.  

1-8 klasių mokiniams 

organizuojama po 1-2 

pažintinę-karjeros ugdymo 

ekskursiją per metus.Kartą 

per metus kiekvienas 

mokytojas praveda bent 1 

integruotą pamoką 

 

Direktorė 

Metodinė taryba 

2018-12-31 0,442 

  Vaikų ir mokinių veiklos, 

aplinkosaugos ir kitų projektų 

vykdymas. 

Parengti 2 miesto ar 

nacionalinius projektus. 

Vykdyti„Erasmus+“ K1 

veiksmomokytojųmobilu

moprojektą.Parengti 

Direktorė 

Metodinė taryba 

2018-12-31 Projektų 

lėšos 



Nordplus projektą: 

„Sveika aplinka – 

sveikasžmogus“. 

Vykdomas kasmetinis 

mokomųjų dalykų 

projektinės veiklos 

aptarimas.   

 

02 Saugios ir inovatyvios, 

mokymą skatinančios, 

aplinkos kūrimas 

 

Važiavimo išlaidų 

kompensavimas 

Pavežama  15 mokinių. Socialinis 

pedagogas 

2018-12-31 2000 

Socialiai remtinų šeimų vaikų 

nemokamas maitinimas 

19 mokiniams skiriamas 

nemokamas maitinimas. 

Socialinis 

pedagogas 

2018-12-31 4.300 

Ūkines-finansines funkcijas 

atliekančio personalo darbo 

apmokėjimas 

Mokyklos patalpos 100% 

atitinka sanitarines 

higienines normas, 

progimnazijos 

bendruomenė neturi 

nusiskundimų 

progimnazijos ūkine-

finansine veikla. 

Direktorė 2018-12-31 25.100 

 

Ūkines-finansines funkcijas 

atliekančio personalo 

kvalifikacijos kėlimas. 

Direktorė 2018-12-31 0,200 

Patalpų šildymas, apšvietimas, 

einamasis remontas, ryšio 

paslaugos, vandentiekis ir 

kanalizacija. 

90 % patalpų renovuotos, 

jose pakeisti baldai; 

80 % mokinių 

progimnazijoje jaučiasi 

saugiai. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

2018-12-31 184.00 

Med. sveikatos priežiūra, kitų 

paslaugų ir prekių įsigijimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

2018-12-31 0.200 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos kultūros 

formavimas 

 

Progimnazijos tradicijų 

puoselėjimas 

Kas mėnesį progimnazijos 

muziejuje organizuojamos  

4-6 edukacinės 

programos. 6 edukacinės 

programos (120 mokinių) 

pagal Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

projektą. 

Valstybinių švenčių 

Direktorė 

Metodinė taryba 

2018-12-31 Projekto 

lėšos 



minėjimų ir tradicinių 

mokyklos renginių, 

pilietinio sąmoningumo 

akcijų skaičius. 

 
 

Pilietinio sąmoningumo, 

atsakomybės ir tolerancijos 

ugdymas. 

Bendri projektai ir 

renginiai su Pirmo Alytaus 

bendruomene. 

Kasmet organizuojama 

karjeros diena; mokomųjų 

mokinių bendrovių veikla. 

Kelti progimnazijos 

prestižą informacijos 

priemonių pagalba- 

straipsniai spaudoje ir 

internetinėje erdvėje. 

Direktorė 

Metodinė taryba 

2018-12-31  

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                   Regina Špukienė 

 

 


