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1. ĮVADAS 
 

 
 

2. MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos strateginis planas 2017–2019 metams 

sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija 

2013–2022 metams, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“, 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa, Alytaus miesto plėtros iki 2020 

metų strateginiu planu, Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos 

planu, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos nuostatais. 

Gimnazijos strateginis planas pagrįstas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 

gimnazijos veiklos ataskaita, gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais bei 

rekomendacijomis. 

Mokytojai ir kiti darbuotojai. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 2016– 

2017 mokslo metais mokosi 753 mokiniai, yra 26 klasių komplektai. Mokyklos direktorius ir 

viena pavaduotoja turi pirmą vadybinę kategoriją, vienas pavaduotojas – antrą vadybinę 

kategoriją. Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė, psichologė, profesijos patarėja,  

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, bibliotekininkė ir 63 patyrę, kvalifikuoti 

mokytojai: 2 mokytojai ekspertai, 41 mokytojas metodininkas, 17 vyresnieji mokytojai, 3 

mokytojai. Gimnazijos personalą sudaro direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštinės vedėja, 

vyriausioji buhalterė, inžinierius programuotojas, laborantė, 7 valytojos, rūbininkė, 

budinčioji, kiemsargė, sporto aikštelės prižiūrėtoja, vairuotojas, einamojo remonto 

darbininkas. Tai labai darbštus ir darnus kolektyvas. 

Mokiniai. Gimnazijoje mokosi 753 mokiniai. Iš jų – 104 (13,9%) mokiniai iš nepilnų šeimų, 

63 (8,4 %) mokiniai gauna nemokamą maitinimą ir socialinę paramą, 72 (9,6%) mokiniai į 
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gimnaziją yra atvežami maršrutiniais autobusais, 48 (6,4%) mokinių vienas ar abu tėvai yra 

išvykę į užsienį, 80 (10,6%) mokinių tėvų vienas yra bedarbis, 4 (0,53%) abu tėvai yra 

bedarbiai. Mokiniai turi įvairių sveikatos sutrikimų. 707 (94,5%) mokiniai lanko kūno 

kultūros pamokas pagrindinėje grupėje, 29 mokiniai (3,8%) – parengiamojoje, 7 mokiniai 

(0,9%)  – specialiojoje, 5 (0,6%) – atleisti. 

Mokymosi aplinka. 
 

Gimnazijoje veiksmingai ir funkcionaliai naudojama vidinė ir išorinė edukacinė aplinka, 

sudarytos sąlygos taikyti įvairias ugdymo (si) formas, metodus, būdus, informacines 

komunikacines technologijas ir įgyti unikalios ugdymo (si) patirties. 

Įrengta moderni gamtos mokslų laboratorija, kurioje vyksta chemijos, biologijos, fizikos 

pamokos, užsiėmimai jauniesiems Alytaus chemikams. 

Atnaujintas modernus muziejus, patrauklus jaunimui savo erdvėmis ir ekspozicijomis, 

pritaikytas edukacinei veiklai: pamokoms, susitikimams, konferencijoms. Atnaujintas sporto 

aikštynas ir sveikatingumo aikštelė pritaikyti gimnazijos ir miesto bendruomenės reikmėms: 

vyksta varžybos, šventės, judriosios pertraukos, viešos mankštos. Vidinis kiemas įgarsintas, 

yra galimybė organizuoti masinius renginius. 

Įrengtas sporto informacijos centras-muziejus, kuriame eksponuojama buvusio gimnazijos 

auklėtinio, kolekcininko Z. Gramacko olimpinė ekspozicija, rengiami susitikimai, vyksta 

pamokos mokiniams; puoselėjamos olimpizmo idėjos bei vykdoma tarpdalykinė integracija. 

Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir organizacine technika; IT ir organizacinė technika 

naudojama pamokose, popamokinėje veikloje, bendravimui su mokiniais, kolegomis ir 

mokinių tėvais: Tamo.lt, informacinė sistema visų aukštų koridoriuose, švieslentė. 

Gimnazijos erdvės puošiamos mokinių darbais, veikia laikinos ir nuolatinės parodos. 
 

Technologiniai veiksniai. Valstybinės švietimo strategijos nuostatose yra akcentuojama 

švietimo plėtotės kokybė, kuri turi būti užtikrinama ir modernizuojant bendrąjį ugdymą, 

atnaujinant mokyklas ir pagerinant švietimo aprūpinimą. Viena iš modernizavimo krypčių  

yra informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo programa. Gimnazijoje yra du IT 

kabinetai, viename yra 16 kompiuterizuotų darbo vietų, kitame – 17 darbo vietų ir interaktyvi 

lenta. Visi dalykų kabinetai aprūpinti kompiuteriais. Mokytojų kambaryje yra viena 

kompiuterizuota darbo vieta. Veikia mokytojų darbo kabinetas su 9 kompiuterizuotomis 

darbo vietomis. Aprūpinti biologijos, chemijos, fizikos, dailės, muzikos, technologijų 

kabinetai iš projektų „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ ir „Mokymosi 

krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“. Įrengta moderni gamtos 

mokslų laboratorija. Pilnai kompiuterizuotas automobilizmo kabinetas. Gimnazijoje šiuo 

metu yra pakankamai kompiuterinės technikos. Veikia ekstranetas. Bibliotekoje veikia 

belaidis internetas TEO Wi-Fi. 

Prieigą prie interneto turi 99,8 % mokinių tėvų: gali naudotis elektroniniu dienynu, rasti 

informaciją mokyklos internetinėje svetainėje. 
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Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. 
 

Gimnazijoje yra 149 ( iš jų – 61 nešiojami) veikloje naudojami kompiuteriai. Du IT 

kabinetai: viename yra 16 kompiuterizuotų darbo vietų, kitame – 17 darbo vietų, vienas 

kabinetas su 9 kompiuterizuotomis darbo vietomis skirtas mokytojams, 75 kompiuteriai 

įvairių dalykų kabinetuose. Mokiniai naudojasi kompiuteriais šiuose kabinetuose: 

automobilizmo – 15, technologijų – 2, dailės – 2, muzikos - 7, chemijos – 4, dalykų 

mokytojams skirta 45 kompiuteriai. 

8 kompiuteriai yra administracijos kabinetuose, bibliotekoje mokiniai naudojasi 10 

kompiuterių, 3 kompiuteriai skirti bibliotekininkų darbui, 1 – ugdymo karjerai, 1 kompiuteris 

yra mokytojų kambaryje, 2 – specialistų kabinetuose, 1 – muziejaus archyve, 1 – valytojoms, 

3 – mokyklos bendram naudojimui, 2 nešiojami – renginiams. 44 kompiuteriai 

sandėliuojami. 149 kompiuteriai prijungti prie interneto ryšio. Bibliotekoje veikia belaidis 

internetas TEO Wi-Fi. 

Gimnazijoje yra 20 daugiafunkcinių aparatų: 2 – IT kabinetuose, 2 – technologijų, po 1– 

dailės, fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, kūno kultūros kabinetuose, 1 – muziejaus 

archyve, 1 – bibliotekoje, 1 – mokytojų reikmėms, 6 – administracijos, 1 – atsarginis. 

4 skeneriai: 2 – mokytojų reikmėms, 1 – bibliotekos, 1 – IT kabinetuose. 

Įvairių dalykų kabinetuose yra 13 projektorių, 20 projektorių su dokumentų kamera, po 1 

projektorių – aktų salėje, muziejuje, bibliotekoje. 

Dalykų kabinetuose yra 10 spausdintuvų, 2 – bibliotekoje, 1 – direktoriaus kabinete, 1 – 

muziejuje, 1 – ugdymo karjerai; 4 interaktyvios lentos. Yra 1 fakso aparatas, 6 telefono 

abonentai. Muziejus turi 4 fotorėmelius, 1 terminalą. Įrengta ir veikia 14 vaizdo kamerų 

gimnazijos išorėje ir 14 – viduje. Veikia gimnazijos interneto svetainė, dirbama su 

elektroniniu dienynu, mokinių registru, pedagogų registru,  KELTAS, ŠVIS. 

Vidaus darbo kontrolės sistema. Darbuotojai dirba pagal gimnazijos direktoriaus 

patvirtintas pareigines instrukcijas, vidaus darbo tvarkos taisykles, gimnazijos nuostatus, 

individualias sutartis bei darbo planus. Vidaus darbo kontrolė organizuojama pagal 

administracijos suskirstytas kuruojamas veiklos sritis, jų darbo individualius planus ir 

vykdoma pagal metinį veiklos planą, pedagoginės priežiūros planą ir mėnesinius veiklos 

planus. Mokytojai stebi kolegų pamokas, aptaria jas individualiai ir metodinėse grupėse, 

dalijasi gerąja patirtimi. Vidaus darbo kontrolės rezultatai aptariami mokytojų tarybos 

posėdžiuose, direkciniuose pasitarimuose. Mokslo metų pabaigoje rengiamos metodinių 

grupių veiklos, neformaliojo ugdymo veiklos ataskaitos. Gerosios pedagoginės patirties 

apibendrinimui rengiama kasmetinė metodinė konferencija. Apibendrintą  informaciją, 

išvadas ir pasiūlymus veiklai tobulinti pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokytojų 

tarybos posėdyje prieš naujus mokslo metus. 

Kas dveji metai atliekamas gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas. Pagal gautus 

rezultatus, kurie pristatomi gimnazijos bendruomenei, gimnazijos taryba priima sprendimą, 

kurią sritį, temą ar rodiklį tirti giliau. Kasmet, atlikus giluminį įsivertinimą, nutariama, kaip 

bus tobulinama veikla. 
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3. MOKYKLOS STRATEGIJA 
 

 

 

SSGG analizė 

Stiprybės 
 

 Istorinė vieta ir pastatas, muziejus, gimnazijos istorija, tradicijos išskiria gimnaziją 

iš kitų miesto gimnazijų; 

 patraukli jaunimui dėl geografinės padėties (gimnazija yra miesto centre, prie senojo 

parko); 

 efektyvi metodinių grupių ir metodinės tarybos veikla, daugumos mokytojų aukšta 

pedagoginė ir dalykinė kvalifikacija, ilgametė darbo patirtis; 

 gimnazija imli naujovėms ir iniciatyvoms, jų ieškojimui ir taikymui; 

 geras mokyklos mikroklimatas, šilti ir pagarbūs daugumos mokinių ir mokytojų 

santykiai; 

 patrauklus ir estetiškas interjeras; 

 bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, priklausomybe jai; gimnazijoje 

mokosi mokiniai, kurių tėvai ir seneliai baigė šią mokyklą. Čia dirba daug  

mokytojų, buvusių šios mokyklos mokinių; 

 mokytojams organizuojami įvairūs kursai ir seminarai, yra galimybės kelti 

kvalifikaciją užsienyje arba mokytis nuotoliniu būdu; 

 sudaromos galimybės mokytis įvairių poreikių mokiniams (specialiųjų poreikių 
mokiniai ugdomi atsižvelgiant į jų poreikius, III–IV gimnazijos klasėse mokiniams 

sudaromos sąlygos individualizuoti mokymą); 

 gimnazijoje dėstoma daug užsienio kalbų: anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų ir 

lotynų; 

 dvikalbis mokymas; 

 vairavimo mokymas; 

 geras mokinių profesinis ir karjeros planavimo konsultavimas; 

 aktyviai diegiamos ir naudojamos informacinės technologijos, turtinga gimnazijos 
IT ir organizacinės technikos bazė: kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, yra 

atskiras mokytojų darbo vietų kabinetas; 

 efektyviai naudojamas elektroninis dienynas; 

 gerai įrengta sporto salė ir modernus sporto aikštynas, kuriuo turi galimybę naudotis 

ne tik gimnazijos, bet ir miesto bendruomenė; 

 įdomi ir įvairiapusė popamokinė veikla, geros sąlygos mokinių saviraiškai; 

Misija 

Ugdyti dorą ir atsakingą asmenybę, sugebančią kritiškai mąstyti ir formuoti savo 

gyvenimą besikeičiančioje aplinkoje. 

Vizija 

Demokratiška, moderni keturmetė gimnazija, užtikrinanti ugdymo galimybių įvairovę 

ir kokybę, nuolat besimokanti ir atvira. 

Vertybės 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. Tarpusavio pagarba ir pagalba. Lygios 

galimybės ir prieinamumas. 
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 Gimnazijoje veikiančios Alytaus jaunųjų chemikų mokykla ir Alytaus ekonomikos 
ir verslo akademija sudaro galimybes miesto gimnazijų mokiniams gilinti žinias 

neformaliajame ugdyme, papildančiame formalųjį ugdymą; 

 sėkmingai organizuojami gimnazijos ir miesto renginiai; 

 konstruktyvus ir efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

 mokyklos tradicijų išskirtinumas; 

 geri akademiniai, meniniai ir sporto pasiekimai. 

 aukšti gimnazijos reitingai; 

 vykdoma prevencinio darbo apskaita, kontrolė, veikia mokinių drausminimo 

sistema; 

 gimnazija turi uniformą; 

 patrauklios projektinės veiklos mokiniams, mokytojams ir aplinkos kūrimui – 

gimnazija aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. 

Silpnybės 

 Tobulintina mokytojų vadavimo sistema; 

 mokiniams keičiasi dėstantys mokytojai, nėra tęstinumo; 

 tobulintinas pamokų tvarkaraštis neigiamai veikia mokinių motyvaciją ir mokymosi 

kokybę; 

 nepakankamas tėvų įtraukimas į gimnazijos bendruomenės veiklą; 

 dažnas tėvų abejingumas vaikų mokymuisi ir elgesiui; 

 nepakankamas įsivertinimų išvadų naudojimas pagrindžiant strateginį planą; 

 didelės III–IV klasių mokinių grupės kai kurių ugdomųjų dalykų pamokose; 

 gimnazijos mokiniai neturi spintelių; 

 didėjantis mokomosios medžiagos kopijavimas; 

 per didelis mokymosi krūvis; 

 blogas mokinių lankomumas; 

 menka kai kurių mokinių mokymosi motyvacija; 

 nepakankama rūkymo prevencija; 

 sumažėjęs finansavimas spaudinių komplektavimui, programinės įrangos įsigijimui; 

 lėšų trūkumas mokyklinių baldų ir kompiuterinės įrangos atnaujinimui. 

Galimybės 

 Gimnazijos savivaldos stiprinimas; 

 pranašumo konkurencinėje aplinkoje siekimas; 

 palankios sąlygos lyderių atsiradimui ir veiklai; 

 tobulesnis pamokų tvarkaraštis; 

 bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ugdant mokinius karjerai; 

 aprūpinimo vadovėliais sistemos tobulinimas; 

 darbo su turinčiais mokymosi sunkumų mokiniais sistemos kūrimas ir tobulinimas; 

 darbo su gabiais mokiniais sistemos tobulinimas; 

 gimnazijos rūbinių saugumo ir tvarkos jose gerinimas, spintelių įsigijimas; 

 gimnazijos rėmėjų paieška; 

 projektinės veiklos teikiamų galimybių išnaudojimas; 

 naujų mokinių adaptacija ir gera savijauta; 

 smurto ir patyčių prevencijos stiprinimas; 

 tėvų informavimo kokybės gerėjimas; 

 bendradarbiavimo su mokinių tėvais stiprinimas, gimnazijos bendruomenės 

kūrimas; 

 gimnazijos išorinių erdvių sutvarkymas ir poilsio zonų sukūrimas; 
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 nuoseklios gimnazijos veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistemos kūrimas; 

 I klasės tiriamųjų kūrybinių darbų tęstinumas ir dalyvavimas respublikiniuose 

konkursuose; 

 mentorių programos stiprinimas; 

 neformaliojo ugdymo, papildančio formalųjį ugdymą, pasirinkimo didinimas; 

 kabinetų techninės bazės ir baldų atnaujinimas; 

 bibliotekos fondo atnaujinimas; 

 specializuotos klasės (pvz. sportinė, KTU, VGTU) 

 atsisakyti nepopuliarių ir nekokybiškų gimnazijos renginių, būrelių, projektų 

veiklos. 

Grėsmės 

 Gimstamumo mažėjimas; 

 migracijos problemos; 

 mokinių skaičiaus mažėjimas dėl 2 pirmųjų grėsmių ir aukščiau išvardintų  

silpnybių; 

 savivaldybės ribojimas komplektuoti galimų klasių skaičių, nepaliekant sveikos 

konkurencijos; 

 išliekanti mokytojų baimė netekti darbo; 

 aptarnaujančio personalo baimė netekti darbo dėl etatų mažinimo; 

 blogėjančios sąlygos dėl mažo aptarnaujančio personalo darbuotojų skaičiaus; 

 jaunų, iniciatyvių ir perspektyvių mokytojų praradimas dėl darbo krūvio mažėjimo; 

 visuomenės susvetimėjimo, smurto, cinizmo apraiškos persikelia į mokyklą; 

 informacinės technologijos naudojamos psichologiniam smurtui; 

 žalingi mokinių įpročiai bei prastėjanti mokinių sveikata; 

 nemotyvuotų mokinių kiekio didėjimas palyginus su gabiais mokiniais; 

 būtinybė greitai prisitaikyti, adaptuotis prie sparčiai besikeičiančių sąlygų, 

reikalavimų ir kt.; 

 esant aukštam ir sparčiai didėjančiam informacijos ir komunikacijos technologijų 
vystymosi lygiui, mokiniai nenoriai skaito, nenoriai imasi sunkesnio kūrybinio 

darbo; 

 pastebimas vartotojiškumas; 

 daug mokinių tuščiai leidžia laiką internete, vystosi priklausomybės, kurias 

mokytojams sunku kontroliuoti; 

 žemėjantis mokinių sveikatos indeksas, didėjantis dėl ligos praleistų pamokų 

skaičius. 

 

Analizės išvados 

Gimnazija siekia įgyvendinti kokybiškos mokyklos viziją, kad gimnazijos veiklos kokybę 

sudarytų jos sukuriama pridėtinė vertė: mokomi visi norintieji, programos pritaikomos prie 

mokinių poreikių ir atitinka jų lygį, tobulinama įprasta mokymo įstaigos veikla, orientuojamasi į 

skirtingus mokinių gebėjimus. 

Siūloma kvalifikuotų ir patirtį turinčių gimnazijos pedagogų kolektyvui dažniau ir efektyviau 

taikyti netradicinius mokymo metodus, skatinti mokinių kūrybiškumą ir tikslingą informacinių 

technologijų panaudojimą mokymosi procese. 
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Orientuoti mokinius į atsakingą mokymąsi, akcentuojant individualius kiekvieno asmens 

pasiekimus. 

Siekiant pagerinti mokinių lankomumą tobulinti e-dienyno administravimą, laiku žymėti visus 

vėluojančius ir neatvykusius į pamoką mokinius. 

Efektyvus mokinių konsultavimas renkantis mokymosi formas ir galimybes, ugdymo planų ir 

tvarkaraščių sudarymas pagal mokinių poreikius turėtų pagerinti mokinių lankomumą. 

Turint gerą kompiuterinės įrangos bazę, e-forma parengtą mokomąją medžiagą daryti prieinamą 

visiems mokiniams. 

Puoselėjant gimnazijos tradicijas skatinti aktyvų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir 

dalyvavimą įvairiuose projektuose, renginiuose, darbo grupių veikloje. 

 

 
4. VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Švietimo kokybės gerinimas. 

1.1. Mokytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas suprantant mokymosi visą gyvenimą 

vertę ir turint nuostatą nuolat mokytis; dalijimasis patirtimi ir IKT taikymo kompetencijos 

plėtojimas. 

1.2. Ugdymo bazės modernizavimas ir efektyvus naujų edukacinių erdvių panaudojimas 

individualiems gebėjimams atskleisti. 

1.3. Pagalbos mokiniui tobulinimas: lygių galimybių užtikrinimas, karjeros kompetencijų 

ugdymas, ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas pagal kiekvieno vaiko galias ir 

poreikius. 

1.4. Neformaliojo švietimo pasirinkimo galimybių didinimas bei formaliojo ir neformaliojo 

švietimo tarpusavio papildomumo gilinimas. 

1.5. Mokytojų ir mokinių atsakomybės bei motyvacijos didinimas. 

2. Sveikatingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas. 

2.1. Sėkmingas bendruomenės narių dvasinės, fizinės ir psichinės sveikatos ugdymas. 

2.2. Savivaldos institucijų veiklos tobulinimas, įtraukiant tėvus į gimnazijos perspektyvos 

kūrimą. 

2.3. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, pasididžiavimo savo gimnazija ir gimtuoju miestu 

ugdymas. 

2.4. Atvirumas naujoms idėjoms ir pokyčiams, mokinių skatinimas spręsti mokyklos ir vietos 

bendruomenės problemas ir prisidėti prie jos gerovės kūrimo. 
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5. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

 

6. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
 
 

 

 

Direktorius Virginijus Skroblas 
 

Pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė 
 

Vyriausioji buhalterė Laimutė Veselgienė 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką. 

2. Efektyvinti ugdymo (si) procesą tobulinant mokytojų profesines kompetencijas, išlaisvinant 

kūrybingumą. 

3. Sveikatingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir  tautiškumo ugdymas. 

1. Išleidžiamų mokinių kompetencijos ir išsilavinimo lygis. 

2. Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas, lyderių ugdymas, atsakomybės 

dalijimasis tarp mokyklos bendruomenės narių. 

3. Gimnazijos įsitraukimas į miesto bendruomenės veiklą ir miesto konteksto panaudojimas 

ugdymo procese. 



Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 

Ugdymo efektyvinimo programa 

 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 
 

Biudžetiniai metai 2017 metai 

Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius 

Virginijus Skroblas; 

291055670 

Vykdytojas (-ai) Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė 

 

Programos 

pavadinimas 

Ugdymo efektyvinimo programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa įgyvendina Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ 

nuostatas: sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai 

asmenybei. Programa apima svarbiausias gimnazijos veiklos kryptis: 

ugdymo kokybę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, saugią ir 

modernią ugdymo (si) aplinką. 

Planuojant programos priemones vadovaujamasi Valstybinėje 

švietimo 2013–2022 metų strategijos įvardintais tikslais, kaitos 

kryptimis, uždaviniais, siektinomis vertybėmis: suteikti kiekvienam 

su Lietuva save susiejusiam asmeniui savarankiško ir aktyvaus 

gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti 

visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu 

socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, atsakingai ir 

solidariai kuriančiu savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

Programa siekiama užtikrinti veiksmingą pagrindinį ir vidurinį 

ugdymą, sukurti palankias sąlygas mokinių ir mokytojų vertybinių 

nuostatų, bendrųjų gebėjimų plėtotei, suburti bendruomenę 

gimnazijos tradicijoms puoselėti ir užtikrinti galimybes mokiniams 

rinktis ugdymo turinį, orientuotą į studijų bei darbo rinkos pokyčius 

ir pagal išgales pasiekti aukštesnius ugdymo (si) rezultatus, stiprinti 

vertybines nuostatas taikant modernias mokymo (si) strategijas. 

Programa parengta įvertinus išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių 

analizę. 

Programai pritaria gimnazijos taryba, Švietimo skyriaus vedėjas, ją 

tvirtina gimnazijos direktorius 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus miesto 

strateginį plėtros 

planą) 

 

Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, 

ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas 

Efektyvinti ugdymo (si) procesą, tobulinti mokytojų profesines 

kompetencijas, išlaisvinant kūrybingumą ir skatinant 

bendradarbiavimą 



STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. TIKSLAS Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką. 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Vadovaudamasi Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Bendrosiomis programomis, 

Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą, gimnazija rengia savo ugdymo 

planą ir įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, numato priemones turimos 

edukacinės aplinkos panaudojimui ugdymo procese ir jos modernizavimui, sudarydama sąlygas 

(didaktines, psichologines, kompetencines, materialiąsias, organizacines, sociokultūrines) 

kiekvieno mokinio mokymosi galioms plėtoti ir pasiekimams gerinti. 

 

1.1. Uždavinys - Ugdymo tobulinimas ir modernizavimas 

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 

 2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

Pamokos kokybės 

tobulinimas 

Inovatyvių ugdymo 

metodų, skatinančių 

mokinių kūrybingumą, 

taikymas, inovacijų 

perėmimas ir praktinis 

panaudojimas pamokose 

Metodinė taryba D D D 

Mokinių pasiekimų ir Vykdomos adaptacijos Pavaduotojai D D D 
pažangos vertinimo dienos mokslo metų ugdymui    

tobulinimas pradžioje, adaptacijos     

 tyrimai, diagnostinių     

 darbų panaudojimas,     

 siekiant nuolatinės     

 asmeninės pažangos     

 mokiniui tinkamu būdu.     

 Diskusijos mokytojų     

 taryboje ir su PPT     

 specialistais, su tėvais,     

 tėvų informavimas,     

 pasiekimų analizės     

 aptarimas bendruomenėje     

 ir panaudojimas     

Integruotų edukacinių- 12–14 integruotų Direktorius, D D D 
pažintinių projektų edukacinių-pažintinių Metodinė taryba,    

kūrimas ir projektų, papildančių     

įgyvendinimas pamokų turinį, vietos ir     

 respublikinį kontekstą.     

 Dalyvauja 360–500     

 mokinių     

Ugdymo (si) sąlygų Pamokų tvarkaraščio Pavaduotojai D D D 
optimizavimas tobulinimas, mažinant ugdymui    

 „langų” skaičių;     

 Mokinių skaičiaus     

 grupėse reguliavimas;     

 ugdymosi tęstinumo     

 užtikrinimas     



1.2.Uždavinys - Pagalbos mokiniui tobulinimas, lygių galimybių užtikrinimas. 

Ugdymo turinio Konsultacinės valandos, Direktorius, D D D 
individualizavimas ir pedagoginė ir metodinės grupės,    

diferencijavimas pagal psichologinė pagalba pagalbos mokiniui    

kiekvieno vaiko galias spec. poreikių specialistai,    

ir poreikius. mokiniams, konsultacijos pavaduotojai    

 gabiems mokiniams ir ugdymui    

 mokymosi sunkumų     

 turintiems mokiniams;     

 retesnių užsienio kalbų     

 mokymas; tarpusavio     

 bendradarbiavimas     

 rengiant tiriamuosius ir     

 kūrybinius darbus,     

 mokslinės tiriamosios     

 veiklos plėtra, mentorių     

 klubo veiklos plėtra,     

 brandos darbo rengimo     

 galimybių sudarymas.     

Karjeros kompetencijų Bendradarbiavimas su Profesijos patarėja, D D D 
ugdymas mokslo ir studijų klasių auklėtojai,    

 institucijomis, profesinio metodinės grupės    

 mokymo įstaigomis,     

 verslo institucijomis.     

 Karjeros ugdymo     

 programos integravimas į     

 dalykus     

 Testavimas     

 psichologinėje tarnyboje     

 profesinio tinkamumo     

 klausimais     

Neformaliojo švietimo Didėja būrelių pasiūla, Direktorius, D D D 
pasirinkimo galimybių mokinių, lankančių pavaduotoja    

didinimas neformaliojo švietimo ugdymui    

 būrelius, skaičius     

 Dalyvaujame projekto  ES   

 „Neformaliojo vaikų Pavaduotoja    

 švietimo paslaugų plėtra“ ugdymui,    

 edukacinių programų Loreta Mazėtytė    

 veikloje 2017 m.     

 Dalyvaujame „StarT“     

 projekto penkių  ES   

 žvaigždučių programoje     

 2017 m. Gimnazistų Edita Gumauskienė,    

 vykdomo projekto tema Janė Liutkienė,    

 „Druskininkų mineralinių Snieguolė    

 šaltinių druskingumo Valentukonienė    

 palyginimas“     

Formaliojo ir Vykdomos formalųjį Direktorius,    

neformaliojo švietimo švietimą papildančios pavaduotoja   

tarpusavio ugdymo programos. ugdymui   

papildomumo Veikia Alytaus jaunųjų  SB, SB, 

didinimas chemikų mokykla (50  KT KT 



 Alytaus miesto mokinių), 

Alytaus ekonomikos ir 

verslo akademija (50 

Alytaus miesto mokinių) 

  
 

SB, 

KT 

 
 

SB, 

KT 

 

1.3.Uždavinys - Ugdymo bazės modernizavimas 

Įrangos ir priemonių Skaitmeninių priemonių Pavaduotojas D D D 
atnaujinimas įgijimas; ugdymui,    

 Laboratorinės ir pavaduotojas ūkio    

 technologinės įrangos reikalams,    

 atnaujinimas, remontas; inžinierius    

 programinės įrangos programuotojas;    

 atnaujinimas. bibliotekos vedėja    

 Bibliotekos fondo     

 atnaujinimas.     

 Aprūpinimo vadovėliais  D D D 
 ir spaudiniais sistemos     

 tobulinimas.     

 Kompiuterių ir kt. IT     

 įrangos atnaujinimas  D D D 

Efektyvus naujų Atnaujinto modernaus Metodinės grupės,    

edukacinių erdvių muziejaus ir sporto muziejininkė,    

panaudojimas informacijos centro- Giedrė Škarnulienė    

individualiems muziejaus ekspozicijų     

gebėjimams atskleisti panaudojimas ugdymo     

 procese.     

 Edukacinių programų  D D D 
 kūrimas.     

 Mokinių indėlis kuriant     

 aplinką: projektų ir idėjų     

 įgyvendinimas, darbų     

 panaudojimas     

Gimnazijos vidaus ir Aprūpinimas Direktorius, SB D SB 
išorės infrastruktūros mokykliniais baldais. pavaduotojas    

atnaujinimas Kabinetų ir koridorių ugdymui, SB SB SB 
 remontas. pavaduotojas ūkio    

 Rūbinių remontas reikalams, SB D KT 
 Teritorijos prie paminklo     

 mokytojui Kaziui   ES ES 
 Klimavičiui sutvarkymas.     

 Kiemo tarp senojo   ES ES 
 pastato ir Birutės g.    ES 
 aplinkos sutvarkymas.     

 Spintelių mokiniams     

 įsigijimas.  KT SB SB 
 Vaizdo kamerų įrengimas     

 ir atnaujinimas  D SB KT 

*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. Sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti dalykines, pedagogines bei bendrąsias 

kompetencijas. 

Strateginio tikslo aprašymas. 



Vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Mokytojų kompetencijos aprašu, 

siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus reagavimo į ugdymo 

turinio kaitą, būtina nuolat dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalintis metodinės veiklos 

ir pedagoginio darbo patirtimi. Formuojama mokyklos bendruomenė kaip nuolat besimokanti 

organizacija. 

 

2.1. Uždavinys – Pedagoginės kompetencijos tobulinimas 

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai 
 2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mokytojai tobulina 

dalykines ir pedagogines 

kompetencijas ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus 

įvairiuose seminaruose, 

kursuose šalyje ir 

užsienyje, mokosi 

nuotoliniu būdu; 

Suprantama ir įvertinama 

mokymosi visą gyvenimą 

svarba. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

D D D 

Mokymasis su kitais ir 

iš kitų 

Mokytojai dalijasi gerąja 

patirtimi su kolegomis: 

rengiami seminarai, 

pranešimai kolegoms. 

Stebimos ir aptariamos 

kolegų pamokos. 

Mokytojų vienas kito 

stebėtų pamokų skaičius. 

Geroji pedagoginė 

patirtis apibendrinama 

metodinėje 

konferencijoje. 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D 

2.2.Uždavinys - Bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

Dalyvavimas 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir 

miesto projektuose 

Įgyvendinama projekto 

Erasmus+ programa 

„Mokykla šiandien ir 

rytoj“. 

Skatinamas mobilumas ir 

bendradarbiavimas 

Europoje, pagarba 

įvairioms kultūroms ir jų 

supratimas; Dalyvaudami 

tarptautinių projektų 

veiklose, mokytojai 

tobulina užsienio kalbų 

mokėjimą bei kitas 

kompetencijas diegia 

ugdymo procese naujas 

didaktikas ir metodikas 

Pavaduotoja 

ugdymui, Metodinė 

taryba, projekto 

vadovė 

ES   

IKT taikymo 

kompetencijos 

Mokytojai dalyvauja Direktorius, 

pavaduotojai 

D D D 



plėtojimas gimnazijos ir kitų įstaigų 

organizuojamuose 

kursuose. 

Naujienų IKT srityje 

stebėsena ir taikymo 

galimybių nagrinėjimas. 

Dalyvavimas 

pristatymuose, parodose, 

susitikimų su įmonių 

specialistais 

organizavimas, naujų 

priemonių įgijimo ir 

panaudojimo analizė. 

IQES online Lietuva, 

Google disko 

instrumentų naudojimas 

ruošiantis pamokoms, 

stebint kolegų pamokas, 

grįžtamajam ryšiui. 

Internetinių sistemų 

egzaminatorius. lt, 

priesegzaminą.lt, 

ugdymosodas.lt ir kt. 

pedagogams skirtų 

svetainių naudojimo 

efektyvumo tyrimai. 

ugdymui, 

pavaduotojas, ūkiui, 

IKT specialistai 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinės 

grupės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

 

Praktinės-tiriamosios Gabių mokinių klasės Pavaduotoja D D D 

veiklos pritaikymo 

ugdymo procese 

tobulinimas 

tiriamųjų-kūrybinių 

darbų vykdymo bei 

sklaidos analizė ir 

tobulinimas. 

ugdymui, klasės 

auklėtoja, dėstantys 

mokytojai, darbų 

vadovai. 

   

 
Dalyvavimas tiriamųjų 

darbų konkursuose 

apskrityje, respublikoje. 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, darbų 

vadovai. 

   

 Gerosios patirties 

apibendrinimas 
Pavaduotoja 

ugdymui, Metodinė 

   

 metodinėje taryba    

 konferencijoje     

 „Tiriamieji kūrybiniai     

 darbai – kūrybiškumo ir     

 akademiškumo pradžia“     

Užsienio kalbų Kursai švietimo Pavaduotoja D D D 

mokymasis centruose, gimnazijos 

užsienio kalbų mokytojų 

ugdymui, Metodinė 

taryba 

   

 vedami užsiėmimai,     

 kalbos mokėjimo     

 tobulinimas dalyvaujant     



 tarptautiniuose 

projektuose, tinklalapių ir 

kitų metodinių priemonių 

užsienio kalba 

panaudojimas rengiant 

pamokų medžiagą 

 ES   

*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 Sveikatingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas. 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Sveikatos gebėjimai, nuostatos ir žinios yra bendrosios asmeninės kompetencijos dalis ir 

glaudžiai susiję su kitomis bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis. Mokinio sveikata 

tiesiogiai lemia jo pajėgumą sėkmingai mokytis, įgyti visas reikalingas kompetencijas. 

Dalyvavimas pilietinėje-socialinėje veikloje turi teigiamos įtakos moksleivių žinioms ir 

nuostatoms, ugdo atsakingumą ir lavina kritinį mąstymą, stiprina tapatumo su bendruomene 

jausmą. 
 

3.1.Uždavinys – Sėkmingas bendruomenės narių dvasinės, fizinės ir psichinės sveikatos ugdymas 

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai 
 2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

Gimnazijos Judriųjų pertraukų, Pavaduotojas KT KT KT 

bendruomenės fizinio 

aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos 

skatinimas. 

sveikatinimo valandų, viešų 

mankštų, judriųjų dienų ir 

sveikatos mėnesio 

organizavimas. 

ugdymui, 

kūno kultūros 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos 

   

 
Sveikatos ugdymo programa 

integruojama į mokomųjų 

dalykų turinį. Kabinetai 

slaugytoja, 

technologijų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

   

 atitinka higienos     

 reikalavimus. Mažėja dėl     

 ligų praleistų pamokų     

 skaičius     

Saugus IT 

naudojimas 

Dalyvavimas saugaus 

interneto dienose. 

Mokinių žinių apie interneto 

pavojus, gebėjimų įvertinti 

priklausomybių riziką 

mokymuisi, elgesiui, 

sveikatai bei apsisaugoti nuo 

bendravimo internete 

slypinčių pavojų analizė 

IT mokytojai, klasių 

auklėtojai 

KT KT KT 

Mokinių ir mokytojų Draugiškos mokinių ir Kūno kultūros ir KT KT KT 



įtraukimas į įvairius 

sporto ir šokių 

renginius 

mokytojų sporto varžybos, 

šokių vakaronės. 

šokių mokytojai, 

klasių auklėtojai 

   

Mokinių ir mokytojų 

fizinio aktyvumo, 

ištvermės , 

pilietiškumo, 

bendruomeniškumo 

ugdymas ir 

gimnazijos vardo 

garsinimas 

Dalyvavimas gimnazijos, 

miesto ir šalies sporto 

renginiuose bei pilietiškumo 

akcijose. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

Kūno kultūros ir 

šokių mokytojai, 

klasių auklėtojai 

   

Olimpizmo idėjų 

įgyvendinimas ir 

skleidimas. 

Projektas „Olimpizmo idėjų 

vedami“. 

Gimnazijos olimpinės 

žaidynės. 

Sporto informacijos centro- 

muziejaus panaudojimas 

olimpizmo idėjų skleidimui. 

Olimpiečių susitikimai su 

gimnazijos bendruomene 

Kūno kultūros 

mokytojai 

KT  
 

KT 

 

3.2. Uždavinys – Savivaldos institucijų veiklos tobulinimas, įtraukiant tėvus į gimnazijos 

perspektyvos kūrimą. Atvirumas naujoms idėjoms ir pokyčiams, mokinių skatinimas spręsti 

mokyklos ir vietos  bendruomenės problemas ir prisidėti prie jos gerovės kūrimo. 

Savivaldos Palankios sąlygos lyderių Direktorius, KT KT KT 

stiprinimas atsiradimui, aktyvių, 

kūrybingų asmenybių 

pavaduotojai 

ugdymui 

   

 ugdymui: administracija     

 vertina ir nuolat skatina     

 esamus lyderius mokykloje     

 bei pastebi naujus     

 iniciatyvius narius, juos     

 remia ir palaiko;     

 bendruomenės nariai     

 nukreipiami kvalifikacijos     

 kėlimui pagal lyderystės     

 programas. Organizuojamos     

 apvaliojo stalo diskusijos.     

 
Savivaldos įtraukimas į 

    

 gimnazijos politikos     

 formavimą.     

 
Gimnazijos taryba ir 

    

 Mokinių taryba     

 bendradarbiauja gimnazijos     

 politikos formavimo     

 klausimais.     

 
Rengiami bendri Mokinių 

    



 tarybos, Metodinės tarybos 

ir tėvų klubo pasitarimai. 

Darbo grupės sudaromos 

laisvanoriškumo principu 

    

Tėvų įtraukimo į Plėtojama tėvų klubo veikla Pavaduotojai KT KT KT 
gimnazijos veiklą (kasmet klubas atsinaujina ugdymui, klasių    

formų tobulinimas 3–5 naujais nariais, auklėtojai,    

 turinčiais idėjų ir pasiūlymų metodinės grupės    

 dėl veiklos formų).     

 Tėvai dalyvauja ugdymo     

 proceso organizavime:     

 domisi savo vaikų     

 pažangumu ir lankomumu,     

 bendrauja su mokytojais,     

 dalyvauja klasių renginiuose     

 Organizuojami renginiai     

 „Lyderių diena“ su miesto     

 sėkmingais darbdaviais,     

 įmonių vadovais ir aktyviais     

 tėvais.     

 Užtikrinamas konstruktyvus     

 mokinių-tėvų-mokytojų     

 bendradarbiavimas:     

 atvirų durų dienos (1–2 per     

 metus);     

 bendri renginiai: protmūšiai,     

 sporto varžybos (2–4 per     

 metus);     

 Tėvų apklausos padeda     

 įsivertinti veiklos kokybę     

 (dalyvauja ne mažiau 30%).     

3.3. Uždavinys – Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, pasididžiavimo savo gimnazija ir gimtuoju 

miestu ugdymas. 

Aktyvių, sąmoningų Bendruomenės nariai Direktorius,    

piliečių, Lietuvos savanoriškai užsiima pavaduotojai 

patriotų ugdymas socialine ar kita visuomenei ugdymui, klasių 
 naudinga veikla: pilietinės auklėtojai, 
 akcijos gimnazijoje, mieste, metodinės grupės 
 respublikoje, miesto ar  

 gimnazijos aplinkų gerinimo  

 veiklos.  

 Mokiniai ir mokytojai  

 inicijuoja ir dalyvauja  

 pilietinėse akcijose ir  

 renginiuose.  

 Bendruomenės nariai –  

 valstybinių švenčių,  

 minėjimų, pilietinių akcijų  

 iniciatoriai ir aktyvūs  

 dalyviai (procentai)  



 Gimnaziją baigusių mokinių  KT KT KT 

įtraukimas į gimnazijos     

gyvenimą: konkursai,     

koncertai, parama.     

Knygos „100 laiškų 

mokyklai gimnazijos 100- 

 

Darbo grupė 

  KT 

mečiui“ parengimas ir     

išleidimas     

Pilietinė-socialinė Pilietinė-socialinė veikla Pavaduotoja    

veikla I–II klasėse vykdoma pagal priimtą ugdymui, klasių    

 aprašą ir siūlomų veiklų auklėtojai    

 sąrašą.     

Dalyvavimas DofE Savanorystė ir kitos veiklos Pavaduotoja KT KT KT 

programoje  ugdymui,    

  programos vadovės    

3.4. Uždavinys – Gimnazijos įsitraukimas į miesto, regiono, respublikos kontekstą 

Bendravimas ir Pasirašomos Direktorius, KT KT KT 
bendradarbiavimas bendradarbiavimo sutartys. pavaduotojai    

su socialiniais Materialinė, intelektualinė ugdymui    

partneriais parama.     

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. 

 Dėl modernios ugdymo aplinkos ir ugdymo proceso inovatyvumo gimnazija bus 
patraukli savo teikiamomis paslaugomis: 2016–2017 m. m. 26 klasių komplektai 

(753 mokiniai); 2017–2018 m. m. 25 klasių komplektai (714 mokinių); 2018–2019 

m. m. 24 klasių komplektai (666 mokinių); 

 Pažangumas ne mažesnis negu 98,5 %; 

 100 % mokinių iki 16 metų lankys mokyklą; 

 100 % II klasių mokinių baigs pagrindinio ugdymo programą ir įgis pagrindinį 

išsilavinimą; 

 100 % II klasių mokinių dalyvauja testavime profesinio tinkamumo klausimais; 

 Suorganizuota 12–15 susitikimų ir išvykų karjeros pasirinkimo klausimais su 

įvairių mokymosi įstaigų atstovais kiekvienais metais; 

 Įvykdyti 3–4 susitikimai kasmet su miesto sėkmingais darbdaviais, verslininkais, 

įmonių vadovais ir aktyviais tėvais; 

 99 % IV klasių mokinių įgis vidurinį išsilavinimą; 

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai viršys miesto ir šalies vidurkį; 

 75–80 % abiturientų įstos į aukštąsias mokyklas ir kolegijas; 

 Laimėtų  prizinių  vietų  olimpiadose,  konkursuose, varžybose skaičius nemažės 

lyginant su 2016 m.; 

 70 % mokinių dalyvauja integruotuose edukaciniuose-pažintiniuose projektuose; 

 Sukurtos ir vykdomos 3 edukacinės programos gimnazijos muziejuose; 

 150 mokinių dalyvaus projekto  „Neformaliojo  vaikų  švietimo paslaugų plėtra“ 

edukacinių programų veikloje 2017 m. 

 Kasmet Alytaus jaunųjų chemikų mokyklą lankys 50 Alytaus miesto mokinių, 

Alytaus ekonomikos ir verslo akademiją – 40–50 Alytaus miesto mokinių; 

 Mentorių klubas apima 60 % mokomųjų dalykų ir efektyviai veikia pagal sukurtą 

modelį; 

 90 % abiturientų įgis vairavimo įgūdžius; 



 2–3 mokinių tiriamieji darbai kasmet pristatomi respublikiniuose konkursuose ir 

konferencijose; 

 100 % mokytojų tobulins dalykines, pedagogines ir bendrąsias kompetencijas 

įvairiuose seminaruose, kursuose šalyje ir užsienyje, mokysis nuotoliniu būdu; 

 2 mokytojai dalyvaus projekto Erasmus+ programos „Mokykla šiandien ir rytoj“ 
mokymuose „Dramos metodas pamokoje“ Kroatijoje bei pasidalins savo įgyta 

patirtimi su gimnazijos ir miesto mokyklų mokytojais; 

 100 % įvykdyta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

2017–2019 metų atestacijos programa; 

 Mokslo metų pabaigoje geroji pedagoginė patirtis apibendrinama metodinėje 

konferencijoje; 

 Tėvų klubo veikloje dalyvaus 15 tėvų, klubo sudėtis atsinaujins kiekvienais metais 

20 %; 

 Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto, žyminčio Lietuvos valstybės 

atkūrimą ir Lietuvos Respublikos sukūrimą, 100-mečio minėjimo programos 
parengimas ir įgyvendinimas; 

 Paminėtas gimnazijos 100-metis; 

 Parengta ir išleista knyga „100 laiškų mokyklai – gimnazijos 100-mečiui“; 

 Mokiniai 100 % aprūpinti bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, jų komplektų 

dalimis; 

 Įgyti 3 planšetiniai kompiuteriai gamtos mokslų laboratorijai; 

 2017 m. 30 % mokinių aprūpinti spintelėmis, 2018 m. – 35 % , 2019 m. – 35 %; 

 Atnaujinta po 30 % mokyklinių baldų kasmet; 

 100% mokytojų darbo vietų aprūpinta IKT, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 

ir organizacine technika; 

 Atnaujinta 15 kompiuterių IT kabinete 2017 m.; 

 Atnaujinta po 15 % kompiuterių, po 2 vaizdo projektorius ir televizorius kasmet; 

 Sutvarkyta teritorija prie paminklo mokytojui Kaziui Klimavičiui, įrengta aikštelė 

prie paminklo pagal projekto „Kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimas, 

įprasminimas ir sklaida Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų švietimo įstaigose 

finansuoti iš ES lėšų pagal 2014–2020 ES finansavimo laikotarpio Latvijos, 

Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną“ programą; 

 Sutvarkyta kiemo tarp senojo pastato ir Birutės g. aplinka: įrengti mažosios 

architektūros elementai su apšvietimu, nauja danga, betoninis pamatas paminklui 

brigados generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui, senų medžių kirtimas ir 

atsodinimas; 

 Sutvarkytuose erdvėse vyks įvairūs renginiai skirti Lietuvos laisvės kovų dalyvių 

atminimui, Lietuvos partizanų pagerbimui, vyks valstybinių švenčių – sausio 13- 

osios, vasario 16-osios, kovo 11-osios, liepos 6-osios – minėjimai, gimnazijos 

šventės, partizaninių (patriotinių) dainų festivaliai ir kt. 
 

 

 

Stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus. 

Ugdymo kokybei tobulinti priimtus sprendimus, jų įgyvendinimo efektyvumą planuojama 

pamatuoti keliais etapais: 2017 ir 2018 m. pabaigoje analizuojant metų veiklos plano 

(programų) įgyvendinimą ir 2019 m. pabaigoje analizuojant 2017–2019 m. gimnazijos 

strateginio plano įgyvendinimą, pasiektus rezultatus. 

Įgyvendinimo rezultatai pagal vertinimo kriterijus analizuojami Gimnazijos tarybos, Mokytojų 

tarybos, Metodinės tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose. Mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas metodinėse grupėse padeda įgyvendinti numatytas priemones.  

Atsižvelgiant į įgyvendinimo rezultatus bei įsivertinimo išvadas, formuluojami kitų metų 

gimnazijos veiklos programos tikslai, rengiamos programos koreguojamos, telkiant įstaigos 



  
 

 

 

Direktorius Virginijus Skroblas 

 

Pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė 

 

Vyriausioji buhalterė Laimutė Veselgienė 

bendruomenę tolesnei raidai. 
Sudarant ugdymo planą, kuriant ilgalaikius planus, programas, atsižvelgiama į vidaus 

įsivertinimo rezultatus, kurie padeda identifikuoti tobulintinas gimnazijos veiklos sritis. 

Pasiekti rezultatai atsispindės 2017 m. gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitoje. 



 ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA 

               

 2017–2019 metų  strateginio veiklos plano Ugdymo efektyvinimo programa 

                  

  

  TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

               (tūkst. Eur)  
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 2017-ųjų metų asignavimų planas 

2
0
1
8
-ų

jų
 m

et
ų
 l

ėš
ų
 p

ro
je

k
ta

s 
 

2
0
1
9
-ų

jų
 m

et
ų
 l

ėš
ų
 p

ro
je

k
ta

s 
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 1 Ugdymo efektyvinimo programa 

 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką                     

 01 01 Ugdymo tobulinimas ir modernizavimas         

 01 01 03 Efektyvinti ugdymo (si) 

procesą, tobulinti mokytojų 

profesines kompetencijas, 

išlaisvinant kūrybingumą ir 

skatinant bendradarbiavimą 

    SB             Mokinių, lankančių gimnaziją 

skaičius; mokytojai tobulina 

dalykines ir pedagogines 

kompetencijas ne mažiau kaip 5 

dienas per metus įvairiuose 

seminaruose, kursuose šalyje ir 

užsienyje, mokosi nuotoliniu būdu 

(%)  

753 714 666 

 D 1,067.9 1,067.9 790.4   1,020.0 1,015.0    

 VB                   

 ES                   

 KT                   

 Iš viso: 
1,067.9 1,067.9 790.4   1,020.0 1,015.0 

98 98 98 

 01 01 08 Užtikrinti gimnazijos 

aplinkos išlaikymą 

    SB 217.1 217.1 99.0   255.0 265.0 Mokiniai aprūpinti spintelėmis (%) 

Atnaujinta mokyklinių baldų  (%) 

Mokytojų darbo vietos aprūpintos 

IKT, šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis ir organizacine 

technika (%)                 

Atnaujinta kompiuterių (%)   

30 35 35 

 D             30 30 30 

 VB                   

 ES 9.0 9.0               

 KT 12.9 12.9     7.8 7.6 100 100 100 

 Iš viso: 239.0 239.0 99.0   262.8 272.6 15 15 15 

 01 01 Iš viso uždaviniui: 1,306.9 1,306.9 889.4   1,282.8 1,287.6         

 01 Iš viso tikslui: 1,306.9 1,306.9 889.4   1,282.8 1,287.6         

 1 Iš viso programai:  1,306.9 1,306.9 889.4   1,282.8 1,287.6   

 



 

Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

    

   

    

  
(tūkst. Eur) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

2017-ųjų 

metų lėšų 

projektas 

2018-ųjų 

metų lėšų 

projektas 

2019-ųjų 

metų lėšų 

projektas 

1. Iš viso lėšų poreikis:       1306.9 1282.8 1287.6 

1.1. išlaidoms, iš jų: 1306.9     

1.1.1. darbo užmokesčiui 889.4     

1.2. turtui įsigyti  0.0     

2. Finansavimo šaltiniai: 1306.9 1282.8 1287.6 

2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: 1285.0 1275.0 1280.0 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 1285.0 1275.0 1280.0 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 
217.1 255.0 265.0 

2.1.1.2.  Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo 

lygių (D) 
1067.9 1020.0 1015.0 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 0.0 0.0 0.0 

2.3. Europos Sąjungos  ir kitų užsienio fondų paramos 

lėšos (ES) 
9.0 0.0 0.0 

2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT) 12.9 7.8 7.6 

    
   

Finansavimo šaltiniai: 

   

   

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti,  

biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt. 

   

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės 

dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, 

mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos. 

   

Direktorius     Virginijus Skroblas 

       

Vyriausioji buhalterė     Laimutė Veselgienė 


