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ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2O22.VJV METV VEIKLOS PLANAS

Priemones

kodas

Priemones Priemones rodikliai Atsakingi lvykdymo
data

Asignavimai

1. Stiateginis tikslas - Ugdymo proceso kokyb6s, pedagoginGs ir psichologin6 pagalbos bei saugios aplinkos uitikrinimas.

t- uzDAvINYS. Fagerinti ugdymosi rezultatus ir sumazinti jq atotrfiki

l.l.t Pradinio, pagrindinio ugdymo

programq planq fgyvendinimas,
uZtikrinant kiekvieno mokinio

asmening paiang4.

Nacionaliniq mokiniq pasiekimq patikrinimq

rezultatai ne Zemesni uL Salies vidurki.

Mokymosi kokybe (pagrindinis ir aukStesnysis

lygmuo) l-4 kl. - ne maiiau 75 proc.; 5-8

klasese ne maLiau 50 proc. Mokyklos

mokiniq paiangumas l-4 kl. - 100 proc.; 5-8

klasese ne maZiau 95 proc. NMPP

patikrinime dalyvauja visi mokiniai (100%).

100 proc. prie5mokyklinio ugdymo ugdytiniq

kompetencijq pasiekimai atitiks programoje

Direktore
Pavaduotoja

2022m. UL



numatytus rezultatus ir pasieks brand4

mokyklai.

t.1.2 Mokytojq, mokinir4, tevq

bendradarbiavimo stiprinimas,

siekiant gerinti mokiniq
pasiekimus.

Ne mahiw 90% tevq bendradarbiauja su

progimnazija. Ne mafrau kup 2 kartus per

metus bus organizuojami individualfis
pokalbiai apie vaiko pai,angq su mokiniais,

t€vais, mokytoj ais, adminisracij a.

Direktore
Progimnazijos

taryba

2022 m. ZmogiSkieji
iHtekliai

l. 1.3 Ugdymo proceso planavimas ne

tradicinese erdvese.

Suorganizuotq netradiciniq pamokq vienai
klasei per mokslo metus skaidius nemaiiau

kaip 10

Direktore
Metodine

taryba

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL

t.1.4 Individuali os mokiniq paZangos

sisteminga analize ir individualiq
mokymosi spragq likvidavimo
planq sudarymas mokiniams,

turinti ems elgesio/emocij q

sutrikimq.

Ne maZiau kaip 5A% mokiniq sumaiins

mokymosi spragas, Ne maZiau 2 kartus per

metus aptariama mokinio individuali paianga
1,00Yo mokytojq stebi ir analizuoja mokiniq
individualiqtpahangq

Pavaduotoja

Pagalbos

mokiniui
specialistai

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; uL

1,1.5 Individualizuotos mokymo(si)
pagalbos sistemos tobulinimas
mokiniq pasiekimq skirtumams

maiinti.

Mokiniq dalis, itrauktq i individualizuotas

konsultacijas - 100% pradinio ugdymo, 607o

bendrojo ugdymo.

100% mokiniams, griZusiems po ligos,

teikiamos pagrindiniq mokomqiq dalykq

konsultacijos.

Direktore
Pavaduotoja

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL

1.t 6 Kol egi alaus griltamoj o ry5io
stiprinimas Ivietimo i staigose.

Kiekvienas progimnazijos mokytojas stebi bent

2 kolegq veiklas ir teikia gr\i:tamqi ry5i. Visi
pedagogai praveda bent po 1 afvir4 pamok4 ar

kitq ugdomqi4 veiklq.

Direktore
Metodine

taryba

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai



1.2.1 SavalaikiSkos ir kokybi5kos
pagalbos teikimas ir saugios

aplinkos k[rimas.

100% mokiniq dalyvauja prevencindse

socialinio emocinio ugdymo programose;

l0OYo Svietimo pagalbos specialistq

konsultacijas lankandiq mokiniq pagal

individualius gebejimus padaro pahangq;

prevenciniq programq skaidius progimnazijoje

3; per 2 m€nesius nd karto patydiq

nepatyrusiq mokiniq skaidiaus dalis bus 0,5o2

didesne negu praeitais metais; vykdomas

tarptautini s Erasmus* proj ektas,,Val dyk pykti"
8 pedagogai ir 36 mokiniai dalyvaus

mokymuose ir sukurs pykdio valdymo
progrirmQ.

Direktore
Pavaduotoja

Pagalbos

mokiniui
specialistai

2O22 m. ZmogiSkieji

idtekliai; IIL

r.2.2. Kryptinga ir tikslinga pedagogq

veikla organizuojant neformalqf i
ugdym4

80% mokiniq dalyvauja neformaliajame

ugdyme; specialiqj q ugdymosi poreikiq turindiq
mokiniq, i5skyrus gabiuosius, dalyvaujandiq

neformaliajame vaikq Svietime, dalis - 40 proc.

Progimnazijoje veikia l5 bfireliq.

Direktore
Pavaduotoja

Neformalaus

ugdymo
pedagogai

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL

1.2.3. Specialiqiq ugdymo (-si) poreikiq

turindiq vaikq, kryptingas

ugdymas.

Ne maiiau kaip 95% mokiniq, turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq, teikiama
Svietimo pagalba; mokiniq, turindiq speci aliqjq
ugdymosi poreikiq dalyvaujandiq neformaliojo

Svietimo veiklose skaidius padideja rcyo.
Pagal pradinio ugdymo programQ logopedo

pagalbq gauna l00o mokiniq. Pagal

pagrindinio ugdymb programQ yra 24 mokiniai

su kalbos ir kalbejimo sutrikimai
Pagal pradinio ugdymo programQ mokosi i5

viso 6 specialiqiq poreikiq mokiniai. (100o/o) l-

Direktore

VGK
2022 m. ZmogiSkieji

iStekliai;

IJL, SL



4 klasiq specialiqlq poreikiq mokiniq. Pagal

pagrindinio ugdymo programQ specialiojo

pedagogo pagalba teikiama (100o/o) mokiniq
t.2.4. Sudaryti sqlygas saugios

emocinbs ir fizines aplinkos,

skatinandios bendruomenes ir
soci aliniq partneriq kurybi Skq

bendradarbiavim4.

UZtikrinti kokybi Ska prevenciniq,, Savu keliu"
Olweus, sveikatinimo programq igyvendinim4
progimnazij oj e; sveikatq stiprinandiq mokyklq
programos igyvendinimas - 5 sveikatinimo
renginiai per metus;

100 proc. mokiniq tris kartus per savaitg

dalyvauj a fi zinio aktyvumo, sveikatinimo

veikloss;

UEFA programoj e,,Playmakers" dalyvaus 20

mergaibiq 5-8 metq,

Direklore
Pavaduotoja

Socialine
pedagoge

Fizinio
ugdymo

mokytoja

2022 m. ZmogiSkieji
isrekliai; UL

1.2.5. Pagalba mokiniams griZusiems i
mokyklq po ligos.

100% mokiniams, griiusiems po ligos,

teikiamos mokomqjq dalykq konsultacij os

Direktore
Pavaduotoja

Dalykt
mokytojai

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL

t.2.6. l-4 klasiq mokiniams teikiama
mokymosi pagalba ir
organizuoj amas uZimtumas po

pamokq

Progimnazijoje veikia 2 pailgintos darbo dienos

grupes, kurias lanko 50 mokiniq, kur jiems

teikiama kryptinga ugdomoji veikla ir
uZtikrinama saugi pt'relifira.

Direktore
Pavaduotoja

Pagalbos

mokiniui
specialistai

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; sL

1 3.1. Lankstaus ugdymo proceso

organizavimas, tenkinant
individualius mokiniq,
griZusirlatvykusiq i 5 uZsienio,

100% griiusiq/awykusiq i5 uZsienio mokiniq

sudaromi individualfl s Svietimo pagalbos

planai; W}a giZusiry'atvykusiq i5 uZsienio

mokiniq lanko lietuviq kalbos pamokas.

Direktore 2022 m. UL, SB



poreikius bei tevq l$kesdius. Lietuvybes centre; lAUYo atvykusiq mokiniq
neturi adaptacij os problemq, patenkinti
progimnazij os mikroklimatu, j iems teikiama
pagalbos specialistq paslaugos.

1.3.2 Tarptauti5kumo ir j udumo
skatinimas organizuoj ant

tarptautinius proj ektus : Nordplus
projektq ,,Pastebek gera" ir
,,Tvari gamyba ir vartojimas" bei

Erasmus* proj ekto,,Valdyk
pykli" igyvendinimas.

28 mokiniai ir 6 mokytojai iSvyks i
trumpalaikio mokymosi veiklas uZsienyje ir
patobulins tarpkulttiring kompetencij 4.

Projektq
vadovas

Erasmus*
programos

leSos

1.4.1 Sisteminga ugdymo karj erai

programos veikla.

lA0% mokiniq turi karjeros ugdymo planus;

kiekvienoje 5-10 klasese vyksta nemaZiau kaip
2 uZsiemimai per metus su karjeros ugdymo
specialistais;

Profesijos

patarejos

Klasiq
aukletojos

2022 m. ZmogiSkieji
i5tekliai; SL

t.4.2. Verslumo kompetencij os

ugdymas ir praktinis diegimas.

progimnazijoje per metus organizuojama viena

Karjeros ugdymo diena; kiekviena klase per

metus organizuoja nemaZiau I i5vykq,

susitikim4 su idomiais Zmonemis, su tikslu
susipaZinti su profesijomis; per mokslo metus

aplankytos nemaZiau kaip 2 imones su tikslu
susipaZinti su profesijomis; 30 % 5-8 kl.
mokiniq gauna STEAM profesinio orientavimo
paslaugas.

Pavaduotoja

Profesijos

patarejos

Klasiq

aukletojos

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai; SL

1.4.3. Kryptingai organizuoj amas

mokiniq STEAM kompetencijq

ugdymas.

50 % visq neformaliojo ugdymo b0reliq skirti
STEAM ugdymui; nemaZiau 40% mokiniq

dalyvauja STEAM bUreliq veikloje; ne maZiau

Direktord
Pavaduotoja

Dalykq

2A22 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL



25o/o gamtos mokslq dalykams skiriamo laiko
vykdoma gamtos mokslq laboratorijose ar

kitose palankiose tyrinejimams aplinkose;
gamtos mokslq dalykams skiriamq pamokq

vykdoma gamtos mokslq laboratorijose a.r

kitose tyrinejimams skirtose aplinkose; 100%

mokiniq per mokslo metus bent kart4 dalyvauja
Alytaus STEAM atviros prieigos centro

I aboratorij q veiklose.

mokytojai

1.4"4. Vykdomas programos

,,Erasmus*" KAI projeklas

,,Besimokantis mqlqrloj as -

mokantysmokiniai" STEAM
kompetencij oms tobulinti.

3 mokytojai patobulins STEAM kompetencijas

staZuotej e Danij oj e; progimnazij os Steam

I ab oratorij os turtini m as; pri emoniq Rob otikos

bfrreliq veikloms isigijimas.

Projekto
vadovas

Pavaduotoja

frkiui

2422 m. Erasmus*
programos

le5os

1 5.1 Mokytojq asmeninio

meistri5kumo augimo ir
efektyvaus bendradarbiavimo
skatinimas.

Progimnazij oj e auk5tesng kvalifikacing
kategorij4 igis 2 mokytojai; 100% pedagogq,

dalyvaujandiq ne mail,au 40 valandq,

kvali fi kacij os tobuli nimo kursuose ir ne mai,iau
3A %. mokytojq bent kart4 per metus pasidalija

savo patirtimi metodineje veikloje mieste;

Direktore
Pavaduotoja

Pedagogai

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai; UL

T.5.2 Pagalba j aunam mokytojui. Naujai pradejusiq dirbti mokytojq, gaunandiq

mentoriaus pagalb4, dalis 100%.

Direktore 2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai;

1 5.3. UZsienio (anglq) kalbos isudiiq
tobulinimas.

Pedagogq tobulinandiq uZsienio kalbq

kompetencij q, dali s ne maL,iau l}Yo

Direktore 2Q22 m. ZmogiSkieji

iStekliai;



1.5.4 Pedagogq tarptauti Skumo

kompetencij os tobulinimas,

Kiekvienais metais nemaZiau 5 mokytojai

kvalifikacij4 tobulina pagal Erasmus* ar

Nordplus programas Europos Salyse.

Direktore

Projekto

vadovas

2022 m Erasmus*
programos

le5os

1.5.5 Mokytojq tarpusavio

b endradarbi avimas proj ekte

,,Kolega-kolegai"

80 proc. mokytojq dalijasi patirtimi metodinese

grupese; atviry integruotq pamokq

organizavimas - kiekvienas mokytojas praveda

po 1 integruotq pamok4 ar kitq veikl4 per

metus;

Pavaduotoja

Metodine

taryba

2022 m. ZmogiSkieji
istekliai; UL

1.6.1 Mokymosi vis4 gyvenim4

principo igyvendinimas.

Studijuojandiq irlar igyjandiq magistro ar

papildomo dalyko studijq kvalifikacij4 per

metus - 2 pedagogai;

Direklore 2022 m ZmogiSkieji
iStekliai;

r.6.2. Motyvuoj andios mokytoj o darbo

aplinkos uZtikrinimas.

L00 % mokytojq dalyvauja metiniame
pokatbyj e su progimnazij os admini stracij a,

aptaia savo sdkmes ir nesekmes, i5sako

lfrkesdius, numato tobulejimo perspektyvas.

Direktore 2022 m ZmogiSkieji
iStekliai;

,2; Strateginis tikstastugdyti,tautiSkai,susipratusiusr iniciatyvius, ktirybi5kgi, saVaraaki$hus, pilietiSkai aktyvius asmenis

UZDAVI NYS. Stiprinti istorinds atm inties aktualizavim 4 visuom en 6j el.

2.t 1 Kult0rines ir pilietines savivokos

formavimas

Progimnazijoje vyksta ne maXau 5 per metus

renginiai skatinantys pilietiSkum4;

dalyvavimas kulturos paso programose skirtq
leiq panaudojimo dalis - 9A%;

kiekvi ena klase dalyvauja edukacij ose

muziejuje ne maZiau 1 kart4 per metus;

l00Yo mokiniq dalyvauja pilieti5kumo ir
tautinio tapatumo rengi ni uose;

Direktore

Pavaduotoja

Klasiq

vadovai

2422 m. ZmogiSkieji

iStekliai;

UL.



progimnazijoje veikia Sauliq b8relis ir
kiekvienai s metais mokiniq, dalyvauj andiq

Sauliq organizacijos veikloje, padideja 5;

mokytojq ir mokiniq dalyvavimas miesto

renginiuose: Sausio 13-oji * Laisves gynejq

diena; Akcija,,Atmintis gyva, nes liudija";
Vasario 16-oji - Lietuvos valstybes atkfirimo

diena, Kovo I l-oji * Lietuvos

nepriklausomybes atkfirimo diena.

2.1.2. Pilietinio s4moningumo,

tolerancij os ugdymas, tradiciniq
renginiq organizavimas

Progimnazij oj e akcijq, tradiciniq renginiq

skaidius per metus -15;
bendrq projektq ir renginiq su Pirmo Alytaus

bendruomene skaiEius - 3;

Tolerancijo$ centro renginiq 4 per metus,

itrauktq mokiniq skaidius - viri 60.

Direlctore

Pavaduotoja

Klasiq
vadovai

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai;

UL.

tyvq kriziq nacionalinio iaugumo srityje ir ekstremaliqiq

2.2.1 Mokiniq supaZindinimas su

saugiu elgesiu stichiniq ar

Zmogaus sukeltq nelaimiq

atvejais

100 % mokiniams pravedamos klases

valandeles, vyksta integruotos pamokos

Zmogaus saugo$ klausimais 1-4H., o 5-8 kl.
vyksta Zmogaus saugos pamokos.

Klasiq
aukletojos

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai;

UL.

aaaL..A.L. Progimnazij os bendruomen€s

ivietimas ir informavimas
T00 ya progimnazijos darbuotojq ir mokiniq
dalyvauj a ekstremaliq situacijq valdymo

mokymuose ir pratybose.

Direktore
Pavaduotoja

tikiui

2422 m. ZmogiSkieji
iStekliai;

IJL.

1r1.'.r.:'1',1l.. r,;i.;,:i.:..:l..l ' rrl=, l,' i:l.f5 .:$.::.UZI}AV] os tuttnra ir gprint

2.3.1 Kurti funkcionali q dinami5k4

ugdymo(si) aplink4, kuri skatintq

mokymo motyvacij4,
k0rybiSkumq.

Atnaujinti nemaiiau kaip 1 erdvg mokiniams;

Mokiniq ir mokytojq darbq parodq skaidius per

metus - nematiau kaip 5;

Nera nusiskundimq i5 progimnazij os

bendruomenes; mokiniq skaidius padideja 5Yo

kas metus.

Direktore
Pavaduotoja

frkiui

2022 m. ZmogiSkieji
iStekliai; 1,2

Yo paranra



2.3.2. Progimnazij os bendruomen€s

veiklos rezultaq sklaida

Straipsniai spaudoje - ne maXau 10 per metus

l00yo progimnazij oj e vykstantys renginiai

nu5viediami progimnazij os svetainrij e ir
Facebook puslapyje.

Direktore
Pavaduotoja

2O22 m. ZmogiSkieji
i5tekliai; 1,2

Yo pwama

2.3.3. Progimnazijos tarybos ir tevq

aktyvo veiklos organizavimas.

Vyks 3 bendri PT ir TA susirinkimai;

l00yo trivai bus informuoti apie202l m.

progimnazij os veikl4, mokiniq pasiekimus,

renginiug ugdymo proceso organizavimq

naujas tvarkas.

Direktore
Progimnazijos

tarybos
pirmininke

2422 m- ZmogiSkieji
iStekliai;

Direktor6 Regina Spukiene


