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Result 5 

Modernizing the development plans of the six schools, project partners, including the most effective learning strategies 

and learning environment rich in technology. 

 

Attached are new versions of these school development plans in the district of Giżycko and relevant provisions in the 

Lithuanian schools' action plans. 

 

School No. 1 

 

 

ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VEIKLOS PROGRAMA 2017–2018M. M. 

 

I. PLANUOJAMA VEIKLA 

 

VIZIJA 

 

Mokykla – kurioje gera mokytis ir augti.  

Besimokančiųjų bendruomenė, siekianti kiekvieno mokinio pažangos rūpestingoje ir saugioje aplinkoje, moderni bei tęsianti 

humanistines tradicijas. 

MISIJA 



 

 
 

 

„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus-" 2 

Teikti priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieno vaiko vertybines nuostatas, rengti mokinius 

sėkmingam tolimesniam mokymuisi bei gyvenimui. 

Užtikrinti visapusišką aktyvios sąmoningos, atsakingos asmenybės ugdymą. 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Mokyklos tikslai ir uždaviniai 2016–2017 m. m. 

1. Ugdymo modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas (  Modernization of education, improving the quality of education) 

1.1. įgyvendinti individualios mokinio pažangos stebėjimo ir skatinimo sistemą (implementation of a system to monitor and promote the 

individual student progress); 

1.2. tobulinti mokytojų ir mokinių IKT naudojimo įgūdžius (Improving the skills of teachers and students in the use of information and 

communication technologies ) ;  

1.3. įgyvendinti pamokoje eksperimento metodą, ugdymą netradicinėse erdvėse (implementation of the lesson of the experimental method, 

education in the new areas);. 

2. Kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas: 

2.1. plėtoti bendruomeniškumo iniciatyvas; 

2.2. įgyvendinti teigiamo mokinių elgesio skatinimo priemones, akcentuojant bendravimo kultūrą;  

2.3. ugdyti bendradarbiavimo kultūrą klasės auklėtojo veikloje. 

3. Saugios ir sveikos edukacinės aplinkos kūrimas: 

3.1. įgyvendinti sveikatą stiprinančios mokyklos programą; 

3.2. plėtoti mokykloje socialinį emocinį ugdymą 
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Tikslas Uždaviniai Priemonės Numatomas 
rezultatas 

Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai Laikas Refleksija 

1. Ugdymo 
modernizavimas, 
švietimo kokybės 
gerinimas 

1.1. įgyvendinti 
individualios mokinio 
pažangos stebėjimo 
ir skatinimo sistemą; 
(wdrożenie systemu 
monitorowania i 
promowania 
postępów 
poszczególnych 
uczniów) 

(implementation 

of a system for 

monitoring and 

promoting the 

progress of 

individual 

students) 

Mokytojų 
individualios 
vertinimo sistemos  
tobulinimas 
vadovaujantis   
„Mokinių pažangos 
ir pasiekimų 
vertinimo tvarka“. 
Įgyvendinimas 
individualios 
pagalbos mokiniui 
mokantis teikimo 
mokykloje tvarkos ir  
mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo 
organizavimo 
tvarkos aprašą 
 

Vertinimo metodai 
atitinka mokymosi 
turinį. 
Individuali  pagalba 
mokiniui mokantis 
užtikrinant 
veiksmingą ugdimąsi 
ir mokymąsi 
mokykloje.  
 
 
 
 
 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
 
 
 
 
 

E-dienynas 
Mokytojų, 
pagalbos 
specialistų, 
administracijos 
laiko sąnaudos 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Aiškūs, mokiniams 
suprantami vertinimo 
kriterijai. Individuali 
pažangos siekimo 
pagalba teikiama 
atsižvelgiant į 
konkretaus mokinio 
problemas. 
Rezultatai 
analizuojami 
ir aptariami 
Mokytojų  taryboje,  
Metodinėse grupėse, 
Klasių koncentrų 
susirinkimuose. 

 1.2. tobulinti 
mokytojų ir mokinių 
IKT naudojimo 
įgūdžius 
(1.2. doskonalenie 
umiejętności 
nauczycieli i 
uczniów w zakresie 
korzystania z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych) 
 

Bendradarbiaujama 
su vietos 
bendruomene, 
įvairiomis 
organizacijomis: 
mokyklų tinklai 
pradinių klasių, 
Kauno Dainavos 
mokykla, Kadetų 
mokykla, specialiųjų 
ir lavinamųjų klasių 
bendradarbiavimas. 
su kitomis 

Mokykla tampa 
atvira pasauliui: 
bendruomenės 
nariai domisi 
kintančia aplinka, 
reaguoja į 
pasikeitimus, mezga 
socialinius ryšius.  
Prasmingumas. 
Mokyklos tinklaveika 
padeda 
kompleksiškai siekti 
užsibrėžtų tikslų. 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
 
 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Periodiškai vertinama 
tinklaveikos nauda ir 
sąnaudos.  
Kaip keičiasi mokinio 
pažanga? 
Analizuojama 
Mokyklos taryboje, 
Mokytojų taryboje, 
Mokinių taryboje, 
metodinėse grupėse. 
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(improving the 

skills of teachers 

and students in 

the use of ICT) 

mokyklomis, 
palaikomi ryšiai su 
mokyklos 
absolventais. 
Kruopščiai 
planuojamos 
partnerystės. 

Siekiama 
partnerysčių  
perspektyvumo. 
 

 1.3. įgyvendinti 
pamokoje 
eksperimento 
metodą, ugdymą 
netradicinėse 
erdvėse. 
1.3. wdrożenie 
lekcji metody 
eksperymentalnej, 
edukacji w nowe 
obszary  

implementation 

of experimental 

method lesson, 

education in new 

areas 

Įgyvendinti ugdymo 
plane sudarytą 
integruotų temų 
planą 

Pamokų kokybės 
gerėjimas. Mokytojų 
bendradarbiavimas. 
 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
 

Mokytojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Patirties sklaida. 
Analizė Metodinėje 
taryboje, metodinėse 
grupėse 
 

  STEAM dalykai – 
gamtos mokslai, 
technologijos, 
inžinerija, 
matematika, menai 
bei dizainas  
integruoti 
tarpusavyje. 
Programos 
integravimas į 

Ugdomas 
kompleksiškas 
tikrovės reiškinių 
pažinimas, 
pritaikymas ir 
problemos 
sprendimas 
kūrybiškai, aktyviai ir 
praktika grįstu 
mokymu. Glaudus 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
Neformaliojo 
švietimo  
ugdymo vadovai 

Mokytojų laiko 
sąnaudos 

Per 
mokslo 
metus 

Analizė mokinių 
pasiekimų kaip 
eksperimento metu 
įdarbintas kiekvienas 
vaikas? 
Kaip/ar geriname 
žemų pasiekimų vaikų 
rezultatus. Ugdymo 
turinio praturtinimas 
naujais dalykais. 
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pradinį ugdymą 
Tematy STEAM - 
nauki przyrodnicze, 
technologia, 
inżynieria, 
matematyka, sztuka 
i design są ze sobą 
zintegrowane. 
Integracja programu 
z edukacją 
podstawową 

STEAM - 

science, 

technology, 

engineering, 

math, art and 

design are 

integrated. 

Integration of the 

program with 

basic education 

bendradarbiavimas 
pradinių klasių 
mokytojų su tiksliųjų 
dalykų mokytojais, 
integruotos 
pamokos, šachmatų, 
konstravimo 
integravimas į 
mokomuosius 
dalykus 

  Pagilinto 
matematikos, 
informacinių 
technologijų ir kalbų 
integruoto ugdymo 
programos 
įgyvendinimas 
Wdrożenie 
zintegrowanego 
programu 
edukacyjnego dla 

Ugdymas 
orientuotas į 
kūrybiškumo, 
šiuolaikinių 
technologijų 
išmanymo, 
verslumo, 
pilietiškumo bei 
lyderystės ugdymą.  

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
 
 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Mokinių pažangos 
sėkmė matuojama 
asmenybės kaitą 
atskleidžiančiais 
mokymosi rezultatais. 
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zaawansowanej 
matematyki, 
technologii 
informacyjnych i 
języków 

Implementation 

of an integrated 

educational 

program for 

advanced math, 

information 

technology and 

languages 

  e-Twinning projektų 
vykdymas 
Projekty typu E-
Twinning 

E-Twinning 

projects 

Tobulės mokinių ir 
mokytojų 
kompiuterinis 
raštingumas, 
neformaliojo 
švietimo įvairovė. 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
ITC 
 
 

Informacinės ir 
komunikacinės 
priemonės. 
Mokinių, 
mokytojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Informacinių 
technologijų įgūdžių 
tobulėjimas  
Dalyvavimas 
įvairiuose 
konkursuose, ugdymo 
procese, taikant IT 

  Virtualios mokymosi 
aplinkos „MOODLE 
2.7“ taikymas 
ugdymo procese 
Zastosowanie 
wirtualnego 
środowiska 
nauczania "MOODLE 
2.7" w procesie 
edukacyjnym 

Application of 

the virtual 

Pamokose taikoma 
mokymosi aplinka 
„MOODLE 2.7“  

5 mokytojų Informacinės ir 
komunikacinės 
priemonės. 
Mokytojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Virtualių mokymosi 
priemonių aktyvus 
taikymas ugdyme. 
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learning 

environment 

"MOODLE 2.7" 

in the educational 

process 

 

  Diegti Tarptautinio 
projekto vykdymas 
Erasmus+ 
„Strateginė 
partnerystė ugdymo 
srityje Gižycko 
paviete – Alytaus 
mieste“ įgytas 
kompetencijas. 
Realizacja 
międzynarodowego 
projektu Erasmus + 
"Partnerstwo 
strategiczne w 
edukacji w Powiecie 
Gizyckim - miasto 
Alytus." Uzyskane 
kompetencje 

Implementation 

of the 

international 

Erasmus + 

project "Strategic 

partnership in 

education in 

Gizycko District 

Mokytojai kelia savo 
dalykines bei 
kompiuterinio 
raštingumo 
kompetencijas, 
susipažįsta su lenkų 
mokyklomis, ugdymo 
sistema 

Projekte 
dalyvaujantys 
mokytojai 

 Projekto 
trukmė 
2 metai 

Mokytojai kelia 
kvalifikacija, žinias 
taiko praktikoje 
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- Alytus city." 

Competences 

acquired 

 

  Pradinio ugdymo 
bendrosios  
programos visų 
dalykų integravimas 
į vientisą  ugdymo 
procesą (vadovėliai 
„Vaivorykštė“)  

1-ose ir 2-ose klasėse 
dalykinė integracija 
kaip vientisas 
procesas 

Pradinių klasių 
mokytojos, 
mokiniai 

Administracija, 
mokytojos, 
tėvai, mokiniai 

Per 
mokslo 
metus 

Vienas vadovėlis, 
vienos pratybos 
mokiniui, virtualių 
mokymo priemonių 
taikymas ugdymo 
procese 

2. Kūrybiškumo, 
pilietiškumo ir 
lyderystės 
ugdymas 
 

2.1. plėtoti 
bendruomeniškumo 
iniciatyvas (100 
darbų Lietuvai, 
mokyklai) 
 

Klasių auklėtojų 
darbo su klase, 
konsultanto karjerai 
veiklos planų 
įgyvendinimas 

Pilietiškos, 
bendruomeniškos, 
atsakingos ir  
tautiškos asmenybės 
ugdymas, tobulinant 
mokinių, mokytojų, 
tėvų 
bendradarbiavimą, 
karjeros 
kompetencijų 
mokymas 

Administracija 
Klasių auklėtojai 
Konsultantas 
karjerai 
Mokytojai 
Mokiniai 
 

Administracijos 
Klasių auklėtojų 
Konsultanto 
karjerai 
Mokytojų 
Mokinių laiko 
sąnaudos 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Sugebėjimas tinkamai 
rinktis profesinio 
informavimo ir 
konsultavimo 
paslaugas 
 
 

  UNESCO Asocijuotų 
mokyklų tinklo 
projekto 
prioritetinės srities 
„Bendruomenės 
įtraukimas į 
mokymosi procesą ir 
užklasinę veiklą“ 
įgyvendinimas 

Užtikrintas nuolatinis 
kontaktas tarp tėvų 
ir mokyklos, 
pasiektas geresnis 
vaikų mokymosi 
rezultatas 
 

Mokyklos 
bendruomenė 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Renginiai, šventės ir 
akcijos, įtraukiant 
bendruomenės narius 
 
 

  Lazdijų mokyklos-
darželio „Vyturėlis“, 

Kiekvienais mokslo 
metais 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

Mokytojų laiko 
sąnaudos 

Per 
mokslo 

Bendra veikla, 
mokyklos 
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Birštono gimnazijos, 
Birštono vienkiemio 
darželio-mokyklos 
bendruomenių 
bendradarbiavimas, 
gerosios patirties 
sklaida, mokinių 
įtraukimas į įvairius 
tarpmokyklinius 
renginius.  

organizuojama 
mokyklų 
bendruomenės 
susitikimai, 
vykdomos 
edukaciniai 
užsiėmimai 
mokytojams, 
mokiniai dalyvauja 
kitų mokyklų 
šventėse, 
konkursuose  
 

pedagogai, 
pradinių klasių 
mokytojos, 
pailgintos darbo 
dienos grupės 
auklėtojos, 
mokyklų 
vadovai 

metus išskirtinumas kitų 
partnerių tarpe 

  Mokyklinio projekto 
„Mokyklos link“ 
(Mokykla, lopšelis- 
darželis „Pasaka“) 
vykdymas 

Darželio- lopšelio 
priešmokyklinės 
grupės mokiniai ateis  
mokytis į mūsų 
mokyklą 

Pradinių klasių 
mokytojai 

Mokytojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Mokyklos 
išskirtinumas iš kitų 
mokyklų, 
patrauklumas, aukšti 
reitingai 

  Alytaus miesto 

Dainavos –

Panemunės 

bendruomenės  ir 

mokyklos 

bendradarbiavimas, 

įgyvendinant 

saugios ir sveikos 

aplinkos kūrimą, 

bendruomenių 

susibūrimą į įvairias 

veiklas.  

Mokyklos ir 

bendruomenės  

bendri renginiai, 

akcijos, susitikimai 

su bendruomenės 

atstovais - galimybė 

identifikuoti save, 

kaip miesto kultūros 

bei  tradicijų 

puoselėtojus ir 

saugotojus. 

Administracija 

Mokytojai 

Mokiniai 

Bendruomenės 

nariai 

Mokyklos ir 

mikrorajono 

bendruomenių 

laiko sąnaudos 

Visus 

mokslo 

metus 

Bendra veikla suartins 

mokyklos ir 

mikrorajono 

bendruomenes, 

bendra veikla taps 

įdomesnė ir 

patrauklesnė.  

  Tėvų forumas Mokyklos tėvų 
forumas siekia 

Mokinių tėvai Tėvų veikla 
savanoriška 

Visus 
mokslo 

Susitikimas – diskusija 

“ Mokykla ir tėvai – 
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vienyti mokyklos 
tėvus bendrai veiklai, 
siekiant geresnių 
vaikų mokymosi, 
asmeninių 
pasiekimų, 
atstovauti vaikų ir 
tėvų interesams, 
ginti jų teises. 

metus bendri tikslai. 

Mokyklos kiemelio 
atnaujinimui skirtos 
akcijos kartu su 
mokyklos taryba 
Susitikimas su 
Lietuvos tėvų forumo 
atstovais. 

  „Alumni“ klubo 

veikla 

Suburta ir vystoma 
darni bendruomenė, 
kurios nariai laisvai 
dalijasi idėjomis, 
patirtimi ir žiniomis. 
 

Buvę mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai 

Veikla 

savanoriška 

Visus 

mokslo 

metus 

Vyresniųjų draugų „ 
veikla 5-ose klasėse. 
Klasių susitikimai 
mokyklos muziejuje 
Prisiminimų apie 
mokyklą rinkimas 
rengiamam leidiniui 
Susitikimai su 
mokiniais ir 
mokytojais 
Parama mokyklai 

 2.2. įgyvendinti 
teigiamo mokinių 
elgesio skatinimo 
priemones, 
akcentuojant 
bendravimo 
kultūrą;  

Klasės auklėtojas 
bent kartą per 
mėnesį surengia 
klasėje dėstančių 
mokytojų susitikimą. 
Inicijuoja reguliarius 
susitikimus su tėvais, 
rašo raštiškus 
pranešimus apie 
mokinio pažangą. 
Organizuoja bendrus 
standartizuotų testų, 
metinių rezultatų 
aptarimas. 

Mokytojai dalijasi 
idėjomis, ieško 
drauge geresnių 
darbo atlikimo, 
bendravimo 
tarpusavyje ir su 
tėvais  būdų. 
Kritiškai peržiūri ir 
analizuoja veiklą. 
 

Administracija ir 
mokytojai 

Administracijos 
ir mokytojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Pokalbiai padės 
sumažinti ar pašalinti 
esančias kliūtis ir 
problemas, 
trukdančias 
tobulėjimui, 
bendravimui ir 
bendradarbiavimui, 
atrasti problemų 
sprendimo būdus. 
Tobulinama vadyba, 
bendruomeniškumas. 
Skatinti mokytojus 
išbandyti naujas 
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Bendradarbiauja su 
specialistais  
planuojant mokinio 
karjerą. Organizuoja 
bendrus klasės tėvų 
–vaikų ir mokytojų 
susirinkimai 

idėjas, bendrauti ir 
bendradarbiauti, 
ugdytis kūrybiškumą 

 2.3. ugdyti 
bendradarbiavimo 
kultūrą klasės 
auklėtojo veikloje 

Kultūringas 
bendravimas 
mokinių, jų tėvų ir 
mokytojų, siekiant 
aukštesnės ugdymo 
kokybės, kiekvieno 
mokinio pažangos, 
visapusiškos 
asmenybės ugdyme. 
Nuoseklus ir 
veiksmingą tėvų 
dalyvavimą  
mokyklos veikloje. 
Pagalba kiekvienai 
šeimai įveikti 
mokinio ugdymosi ir 
socializacijos 
sunkumus. 

Nuoseklus, 
kultūringas 
auklėtojo, mokytojo, 
tėvų 
bendradarbiavimas 

Administracija ir 
mokytojai 

Administracijos,  
mokytojų, 
mokinių, 
bibliotekos 
darbuotojų laiko 
sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Padės mokyklos 
mokytojams, 
auklėtojams, 
darbuotojams suprasti 
etiško elgesio 
problemas. 
Susiformuos 
tolerancijos ribos 
mokyklos narių 
tarpusavio 
santykiuose. 
Išsiaiškins mokytojų, 
darbuotojų, mokinių 
etikos požiūriu 
vengtiną elgesį. 
 

3. Saugios ir 
sveikos edukacinės 
aplinkos kūrimas 
 

3.1. įgyvendinti 
sveikatą stiprinančios 
mokyklos programą; 
 

Sveikatos stiprinimo 
programos 
„Būsime saugūs ir 
sveiki“ 2013–2017 
metams 
įgyvendinimas 

Sveikos gyvensenos 
propagavimas 
 
 
 
 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
Mokyklos 
bendruomenė 

Projektinės lėšos 
Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Nuolat sveikatą 
stiprinanti mokyklos 
bendruomenė 
 
 
 

  Comenius projekto 
“Būk sveikas, 
aktyvus, jauskis 

Pažintis su kitų šalių 
sveikatinimo 
programomis 

7–8 kl. mokiniai, 
įvairių dalykų 
mokytojai. 

Projektinės lėšos 
Mokyklos 
bendruomenės 

Visus 
mokslo 
metus 

Stiprinamas mokyklos 
bendruomeniškumas, 
psichologinis klimatas 
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puikiai” veiklų 
įgyvendinimas 
 

 
 
 

Projekto 
partneriai 

laiko sąnaudos 

  Mokyklos 
edukacinės aplinkos 
tobulinimas ir 
puoselėjimas,  
reiklumo, 
atsakomybės, 
pagarbos vertybių 
ugdymo 
sustiprinimas 
Mokyklos kultūros 
programos ir 
pasitinkant 
mokyklos  100-čio 
jubiliejų veiklos 
įgyvendinimas 

Mokymosi aplinkos, 
atitinkančios 
mokinių poreikius, 
kūrimas 
 
 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
Mokyklos 
bendruomenė 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Pritaikomos ir 
turtinamos mokymosi 
ir relaksacinės erdvės, 
rengiamas mokyklos 
vidinis kiemelis –lauko 
klasė,  sutvarkyta 
mokyklos aplinka, 
želdiniai  

  Renginiai mokyklos 
bendruomenei, 
tradicinių  mokyklos 
renginių 
organizavimas 
 

Mokyklos 
bendruomenės 
aktyvinimas 
dalyvauti 
renginiuose, naujų 
bendravimo formų 
paieška ir taikymas 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
Mokyklos 
bendruomenė 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos 

Visus 
mokslo 
metus 

Renginiai, šventės ir 
akcijos, įtraukiant 
bendruomenės narius 

 3.2. plėtoti 
mokykloje socialinį 
emocinį ugdymą 

Pilietinės, tautinės, 
kultūrinės bei 
socialinės savimonės 
formavimas, 
vertybinių 
orientacijų ir 
pilietiškumo 
ugdymas  
 

Saviraiškus 
dalyvavimas 
mokyklos gyvenime, 
užtikrinantis 
jaunatviško 
iniciatyvumo, 
bendruomeniškumo 
ir kūrybiškumo bei 
gilių dalyko žinių ir 

Administracija 
Mokytojai 
Mokiniai 
Mokyklos 
bendruomenė 

Mokyklos 
bendruomenės 
laiko sąnaudos, 
kaupiamosios 
lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Mokykla taps 
patrauklesnė 
bendruomenei 
Bendruomenės nariai 
bus įtraukti į mokyklos 
gyvenimą, aktyvią 
veiklą, neformaliojo 
švietimo veiklas   
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gyvenimiškos 
išminties 
pusiausvyrą  

  Tėvų apklausa dėl 
bendradarbiavimo 
temų ir formų. 
LIONS-QUEST 
gyvenimo įgūdžių 
ugdymo programos 
„Paauglystės 
kryžkelės“ 
įgyvendinimas. 
Programų 
integravimas į 
mokomuosius 
dalykus. Projektų 
įgyvendinimas. 
Renginiai skirti visai 
mokyklos 
bendruomenei 

Stipri ir 
bendradarbiaujanti 
tėvų – mokinių –
mokyklos darbuotojų 
bendruomenė, 
siekianti bendrų 
tikslų ir interesų 
 

Administracija 
Psichologas 
Mokytojai 
Mokiniai 
 

E-dienynas  
Internetinė 
svetainė  
Laiko  sąnaudos 
IKT 
Mokinių, tėvų  ir 
mokytojų laiko 
sąnaudos 
 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Vieninga, aktyvi 
mokyklos 
bendruomenė  
 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2016-08-29 

posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 8)   

Zaakceptowany przez 

Radę  szkoły w dniu 29 czerwca 2016 r 

Uchwała  Rady (protokół nr 8) 

Accepted by 

School Board on June 29, 2016 

Resolution of the Council (Protocol No. 8)
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School  No. 2 

Alytaus suaugusiujų ir jaunimo mokyklos direktoriaus 
2017-09-15 jsakymu Nr. V 

PRITARTA        
Alytaus suaugusiuju ir jaunimo mokyklos   

Mokytojq tarybos posėdyje  
2017-08-31 protokolas Nr. MTP-4   

ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS 

VEIKLOS PROGRAMA 

2017- 2018 m. m. 

 

2. 2017-2018 M. M. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

Mokyklos strateqinis tikslas 2017-2019 m.  

VISAPUSIŠKAI TENKINTI INDIVIDUALIUS JAUNIMO IR SUAUGUSIVJŲ UGDYMOSI POREIKIUS, UžTIKRINANT 
VISUOMENĖS KAITĄ ATITINKANČIĄ ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĘ  

2017-2019 m. strateginiam tikslui Igyvendinti vykdomos programos pavadinimas 
JAUNIMO IR SUAUGUSIVJV UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS  

Kodas 11 Efekto (programos) vertinimo kriterijai: 

Jaunimo klasig mokinių pažanga ir pasiekimai (lyginant su mokymosi mokykloje pradžia) 
Suaugusiųjų klasių mokinių mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai (lyginant su šalies suaugusiųjų ugdymo jstaigų vidurkiu) 

Proqramos tikslas: SUDARYTI REALIAS GALIMYBES IGYTI INDIVIDUALIUS POREIKIUS ATITINKANTI 
IŠSILAVINIMĄ JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS 
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Kodas 1101 Rezultato (programos tikslo) vertinimo kriterijai: 
Pagrindinio ugdymo programos igyvendinimo rezultatai (pamokų lankomumas, mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai) 
Suaugusigių pagrindinio ugdymo programos jgyvendinimo rezultatai (mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai) 

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos jgyvendinimas (mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai) 

Proqramos uždaviniai:  
1 uždavinys: PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS (JUS) SPECIALIVJŲ UGDYMOSI POREIKIV MOKINIŲ 
MOKYMOSI MOTYVACIJOS ATKŪRIMAS IR PARENGIMAS INTEGRACIJAI VISUOMENĘ  

2 uždavinys: PALANKIV SALYGV TĘSTI NUTRAUKTĄ MOKYMĄSI, IGYTI KARJEROS PLANUS ATITINKANTI 
IŠSILAVINIMĄ SUDARYMAS SUAUGUSIEMS (GS) ASMENIMS; 
3 uždavinys: ŠVIETIMO PRIEINAMUMO RIBOTO JUDUMO ASMENIMS (PNS) UŽTIKRINIMAS.  

Kodas 1102 Produkto (programos uždavinio) vertinimo kriterijai: 
Jaunimo ugdymo skyriaus mokinių nustatytų ugdymosi poreikių jr jų patenkinimo rodikliai 

Gimnazijos skyriaus mokinių pareikštų ugdymosi poreikkj ir jų patenkinimo rodikliai 
Pataisos namų skyriaus mokinių pareikštų ugdymosi poreikių ir jų patenkinimo rodikliai 

Priemonės:  1 uždaviniui: UGDYMO PLANO TEIKIAMU GALIMYBIU PANAUDOJIMAS TENKINTI INDIVIDUALIEMS JAUNIMO 
UGDYMOSI POREIKIAMS 

2 uždaviniui: UGDYMO TURINIO IR FORMŲ PRITAIKYMAS PAGAL INDIVIDUALIUS SUAUGUSIŲ ASMENŲ POREIKIUS IR 
GALIMYBES 
3 uždaviniui: UGDYMO TURINIO IR FORMŲ PRITAIKYMAS PAGAL NUTEISTŲJŲ MOKYMOSI SĄLYGAS  
1-3 uždaviniams: PALANKIOS UGDYMO (SI) APLINKOS KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS 

ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS 2017-2018 m. m. VEIKLOS PLANAS 
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Priemonės 
kodas 

Priemonės  
pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 
Įvykdymo terminas 

01-01 1 uždavinys. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS (JUS) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOS1 MOTYVACIJOS 
ATKŪRIMAS IR PARENGIMAS INTEGRACIJAI 1 VISUOMENĘ 

01-01-01 

UGDYMO PLANO 
TEIKIAMŲ 
GALIMYBIŲ 
PANAUDOJIMAS 
TENKINTI 
INDIVIDUALIEMS 
JAUNIMO 

UGDYMOSI 
POREIKIAMS 

1. lkiprofesinio mokymo 
organizavimas. 

Maksimalq valandų skaičių turinčių 
mokinių skaičius/dalis 

Mokslo 
metai 

2.Integruojamųjų programų 
vykdymas. 

Dalyvaujančių mokinig skaičius/dalis proc. 

3. Mokomųjų dalykų integravimas. Dalyvaujančių mokinių skaičius/dalis proc. 

4.Socialinės veiklos ir nepamokinio 
ugdymo organizavimas. 

Dalyvaujančių mokinių skaičius/dalis 

5. Socialinės pedagoginės (1), 
psichologinės (2), specialiosios 
pedagoginės (3) pagalbos teikimas. 

Mokinių skaičius/dalis proc.  
Mokinių skaičius/dalis proc.  
Mokinių skaičius/dalis proc. 

6. Socialinės pagalbos mokiniams 
teikimas. 

Mokinių skaičius/dalis proc. 

 
2 uždavinys: PALANKIV SĄLYGŲ TĘSTI NUTRAUKTĄ MOKYMĄSI, ĮGYTI KARJEROS PLANUS ATITINKANTĮ IŠSILAVINIMĄ SUDARYMAS 
SUAUGUSIEMS (GS) ASMENIMS 

01-01-02 

UGDYMO TURINIO IR 
FORM1) PRITAIKYMAS 
PAGAL 

INDIVIDUALIUS 
MOKINIŲ 
POREIKIUS IR 

7. Dalykų išlyginamųjų modulių rengimas ir taikymas 
Gimnazijos skyriaus II-IV kl. mokiniams. 

Mokinių ir programų skaičius 

Mokslo metai 

8.Kalendorinių teminių planų III-IV klasėms parengimas ir 
paskelbimas mokyklos tinklalapyje. 

Dalykų skaičius 
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GALIMYBES 9.Vidurinio ugdymo programos (III-IV klasės) mokomosios 
medžiagos rinkinių skaitmeninėse laikmenose 
naudojimas (Erasmus+ projekte Nr.2015-1-PL01-KA-201-
016644 dalyvių jgytos žinios ir patirtis). 
9. Wykorzystanie sylabusów do materiałów edukacyjnych z 
zakresu edukacji (klasy III-IV) na temat mediów cyfrowych 
(wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu 
Erasmus + nr.2015-1-PL01-KA-201-016644). 
9. Use of syllabuses for educational materials (Class III-

IV) on digital media (knowledge and experience gained 

by participants in the project Erasmus + nr. 2015-1-PL01-KA-201-

016644). 

 

Dalykų skaičiustrinkinig skaičius 

10.Profesinės etikos modulio parengimas ir 
integravimas j IV klasės dorinio ugdymo (etikos) 
programą. 

Mokinig skaičius 

11.Suaugusiųjų ugdymo programų mokinių profesinio 
informavimo, konsultavimo, orientavimo darbo grupės 
veikla 

Mokinių skaičius 

 3 uždavinys: ŠVIETIMO PRIEINAMUMO RIBOTO JUDUMO ASMENIMS (PNS) UŽTIKRINIMAS. 

01-01-03 
UGDYMO TURINIO IR 
FORMŲ PRITAIKYMAS 

PAGAL 

12. Mokinių, neturinčių išsilavinimo ar mokymosi pasiekimų 
iteisinimo dokumento, žinių ir gebėjimų nustatymo 
komisijos veikla. 

Mokinių skaičius 
Mokslo 
metai 

 
NUTEISTUJU 
MOKYMOSI 
SĄLYGAS 

13. Suaugusiųjų ugdymo programų mokinių lankomumo ir 
pažangumo vertinimo komisijos veikla. 

Mokinig skaičius  
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14.Savarankiško mokymosi organizavimas antrosios 
užsienio kalbos arba mobiliosios grupės nesusidarymo 
atveju. 

Mokinių skaičius 

15.Vidurinio ugdymo programos mokinių individualiųjų 
ugdymo planų turinio optimizavimas. 

Vidutinis mokiniui skirtų valandų 
skaičius 

16.Dalykų išlyginamųjų modulig rengimas ir taikymas Pataisos 
narng skyriaus mokiniams. 

Mokinių skaičius 

17.Neformaliojo švietimo (bendrųjų gebėjimų ugdymo) 
programų rengimas ir vykdymas Pataisos nannų skyriuje. 

Mokinių skaičius 

1-3 uždaviniq (JUS, GS ir PNS) igyvendinimo techninės ir kvalifikacinės priemonės  

01-01-04 

PALANKIOS 
UGDYMO(SI
) APLINKOS 
KŪRIMAS IR 
NAUDOJIMA
S 

18. Bibliotekos fondų atnaujinimas ir papildymas, vadovėlių ir kitų 
mokomųjų priemonių užsakymo grupės veikla. 

Dalykų, kuriems įsigyta naujų 
priemonių, skaičius 

 

19.Mokomųjų kabinetų ir kitų edukacinig erdvių pritaikymas mokinių 

interaktyviai pažintinei veiklai (Erasmus+ projekte Nr.2015-1-PL01- 
KA-201-016644 dalyvių jgytos žinios ir patirtis) 

19.  Dostosowanie sal dydaktycznych i innych przestrzeni 

edukacyjnych do interaktywnych zajęć edukacyjnych dla uczniów 

(wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu Erasmus 

+ nr.2015-1-PL01- KA-201-016644) 

19. Adaptation of teaching rooms and other educational spaces to 
interactive learning activities for students (knowledge and experience 

gained by participants in the project Erasmus + nr.2015-1-PL01- KA-
201-016644) 
 

 

Interaktyvaus mokymosi kabinetų 
(lent4) naudojimas (skaičius) 
Korzystanie z interaktywnych sal 
lekcyjnych (tabela 4) (numer) 
Use of interactive classrooms 

(table 4) (number) 
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20. Virtualių erdvių naudojimas savarankiškam ir 
trumpalaikiam nuotoliniam mokymuisi (Erasmus+ projekte 
Nr.2015-1-PL01-KA-201- 016644 dalyvių jgytos žinios ir patirtis). 

20. Wykorzystanie wirtualnych platform do uczenia się na 
odległość i bezposrednio (projekt Erasmus + nr.2015-1-PL01-
KA-201-016644). 20. Using virtual platforms for distance and direct 
learning (Erasmus + project no.2015-1-PL01-KA-201-016644). 

Mokomųjų dalykų 
skaičius/svetainių skaičius 

Mokslo 
metai 

21. Mokyklos sporto salės naudojimas mokinių formaliojo ir  
neformaliojo švietimo reikmėms. 

Valand4 skaičius per savaitę 

22. Mokinių ir mokytojų dalyvavimas miesto ir regiono kultūros 
įstaigų edukacinėse programose ir kultūriniuose renginiuose. 

Istaigų skaičlus/renginių skaičius 

23. Alytaus pataisos namų skyriaus mokymosi aplinkos ir 
priemoniq atnaujinimo darbo grupės veikla. 

Irengtų/atnaujintų klasių 
skaičius, e priemoniq 
skaičius 

24. Mokymo organizavimo Alytaus pataisos namų skyriaus 
Kompiuterių klasėje pertvarkymas, inžinieriaus programuotojo 
veikla. 

Interaktyvaus mokymo(si) laiko 
dalis (proc.) 

25. Mokytojų pasirengimas naudoti IKT visų mokomųjų dalykų 
pamokose (Erasmus+ projekte Nr.2015-1-PL01-KA-201-016644 bei 
kituose projektuose dalyvių jgytos žinios ir patirtis). 

Mokytojų skaičius/dalykų skaičius 

26.Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pagal Švietimo istatymo 
reikalavimus. 

Mokytojų, 5 d. per metus 
kėlusių kvalifikaciją, dalis 
(proc.) 

27. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 
Mokytojų, einamaisiais metais 
atestuotų aukštesnei kategorijai, 
skaičius 
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School No. 3 

 

RESOLUTION No. 3./2017/2018 

Pedagogical Board of the (Mikołaja Kopernika) Public Middle School in Bystry 

31 August 2017 

on the approval of modifications to the concept of school work for 2016 - 2019 

Based on Art. 41 of the Act of September 7, 1991 about the educational system (OJ 2016, item 1943, as amended), it is resolved as 

follows: 

 

§1 

Pedagogical Board of the Public Middle School (Mikołaja Kopernika) in Bystry approves the implementation of the change in the 

concept of school work for the years 2016 - 2019 constituting Appendix No. 1 to the resolution. 

 

§ 2 

The resolution is entrusted to the school headmaster. 

 

§ 3 

The resolution comes into force on the day of its adoption. 

 

Chairman of the Pedagogical Board 

 



 

 
 

 

„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus-" 21 

Appendix 1 

 

Changes in the concept of school work for the years 2016 - 2019 
(Changes result from the implementation of the project: "Strategic Educational Partnership for the District of Gizycko - City of Alytus") 

1.  In the area: Organization and Management in point V the following forms of implementation are added: 

Efforts to Broadband Internet. 

Efforts to acquire computer desks for students not only in the computer lab. 

2. In the area: Training, in point 1, the following forms of implementation are added: -  

Creating student groups up to 15 people. 

3. In the area: Training, at H, the following forms of implementation are added: -  

Applying technological strategies and educational platforms to teaching subjects. 

Organization of additional extracurricular activities in natural sciences, English, Polish using ICT. 
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School No. 4 

Resolution No. 18/2017  

Pedagogical Board of the 4 (I Dywizji Piechoty) Primary School  

in Giżycko; 11-500 Giżycko, Street. 3 Maja 21 

31 August 2017 

On the introduction of the tasks of the school in the project for the school year 2017/2018 „Strategic Educational Partnership 
for the District of Gizycko - City of Alytus " 

§1 

All members of the Pedagogical Board will be informed about the most effective teaching strategies and methods for their use in the 

educational process, in a technology-rich environment.  

§ 2 

The head teacher will create conditions for the participants of the project „Strategic Educational Partnership for the District of 
Gizycko - City of Alytus" for sharing knowledge and experience with other teachers in the use of information and communication 

technologies. 

§ 3 

The head teacher of the school will draw up a request for financial support for the purchase of teaching aids under the 
"Government Program for the Development of School Infrastructure and the Competence of Students and Teachers in 
Information and Communication Technology for the Years 2017-2019 - "Active Board" 

§ 4 

The resolution is entrusted to the head teacher of the school. 

§ 5 

The resolution comes into force on the day of its adoption, with effect from 1 September 2017. 
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School No. 5 

 

Resolution No. XXI / 16/17 

Pedagogical Board of the (Komisji Edukacji Narodowej) Electronic and Information Technology School in Gizycko 

7 July 2017 

On approval of the modernization of the school development plan 

On the basis of Art. 70 of the Act of 14 December 2016 - Educational Law (OJ 2017, item 599, 949) and the School Statute 

(qualifications of the Pedagogical Board), the following is resolved: 

§ 1 

Resolves to approve the modernization of the school development plan- taking into account the most effective methods - teaching 

strategies and a learning environment rich in technology and the use of direct cooperation of schools in the area of Gizycko district and 

the city of Alytus resulting from the implementation of the project: Erasmus+ „Strategic Educational Partnership for the District of 
Gizycko - City of Alytus". 

. 

§ 2 

The resolution is entrusted to the head teacher of the school. 
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The five-year program for the development of the Electronic and Information 

Technology School in Giżycko 

 (im. Komisji Edukacji Narodowej) 

In the years 2014/2019 

Program developed on the basis of: 

1. Act of 7 September 1991 on the education system (OJ 2004, No. 256, item 2572, as amended) 

2. Act of 26 January 1982, Teacher's Charter (OJ 2014, item 191, as amended) 

3. Regulation of the Minister of National Education of 7 October 2009 on pedagogical supervision as amended.  

4. Statute of the (Komisji Edukacji Narodowej) School of Electronic and Information Technologies in Giżycko  

1. EFFECTS OF TEACHING, EDUCATION AND CARE AND OTHER STATUTORY ACTIVITIES OF THE SCHOOL 

The school achieves objectives consistent with the state's educational policy. The school improves the effects of its work. 

Requirement Tasks to be implemented 

1.1. Analyzes the results of the matura exam and 
the examination confirming vocational 
qualifications and skills in the profession 

Exam results are analyzed to improve the quality of the work. 

The school is developing and implementing conclusions from the analysis of the results of examinations within the relevant 

teams (subjects, class teachers, vocational subjects) 

Various methods of performance analysis are used to analyze the results: detailed analysis in the form is prepared by special 
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teams and presented at the meeting of the pedagogical board; tabulated (anonymous) tables are prepared by OKE Łomża 

(Regional Examination Board), thematic analysis is presented in the subject teams. 

The results of the examinations implemented in the school contribute to the increase of learning outcomes. By educating 
students in the current fourth grade where the results were not very good at the exam.. 

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i 
umiejętności 
  

Learners acquire the knowledge and skills set forth in the curriculum. 

The school diagnoses and analyze student achievement, taking into account their development potential 

·       analysis of the results of middle school exams 

·       recognizing the health, social and psychological situation of first-grade students 

·       entrance tests of the leading subjects and analysis of the results, preparation of applications for work 

·       study and analysis of the results of teaching of selected subjects set out in the annual school work plan 

·       analysis of the matura and vocational exam results and qualifications in the profession 

The school formulates and implements conclusions from the student achievement analysis, recognizing the potential for 

students to achieve better academic results. Implemented applications contribute to improving student learning outcomes. 

·     preparation of a schedule of additional compensatory activities and organization of these activities 

         Students are motivated to intellectual effort and work on themselves. 

1.3.Uczniowie są aktywni 

Students are eager to participate in school-based activities (they take advantage of the school's offer for equality classes). 

Students are motivated to set their own educational goals and systematically assess their progress according to predetermined 

criteria. Students learn from each other. 

Students are independent in undertaking a variety of activities for their own development and development of the school 
or institution. Student government takes initiatives and activities for schools and the environment. 

Students participate in different competitions and tournaments. 

Students motivated by teachers and with their support create and publish open educational resources. 

The school implements the actions initiated by the students. They collect photos, videos documenting the course of school 

celebrations, care about chronicles, create multimedia presentations. 

1.4. Social norms are respected Students feel safe at school and know what behavior is expected of them.  
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  They know legal documents in school.  

The student's sense of security is assessed by means of questionnaires conducted in the first and some upper grades. 

At school, the behavior of the students is diagnosed. Pedagogical activities are undertaken to eliminate risks and to reinforce 

appropriate behaviors. The teacher's duty plan is systematically implemented. Student's behavior is monitored. The survey 

examines the hazards that may exist in the behavior of students (addiction, aggression) 

Educational problems are solved within the group of class educators. Parents, guardians, teachers, psychologists, court 

curators work together. They work with social welfare centers. (Parents 'questionnaires, parents' meetings with educators) 

Students show the right behavior. These behaviors are promoted according to the point scale of behavior assessment. 

At school, the educational activities undertaken are taken into account in the light of student initiatives. The school has 

developed an educational program, prevention and strategy of educational, preventive and intervention actions towards 

endangered youth and school cooperation with parents. These papers are evaluated and modified according to the current 

needs of students and teachers. Student government has its own parenting initiatives that are implemented in accordance with 

the timetable. 

2. PROCESSES OCCURRING AT SCHOOL. 
The processes at school serve the realization of the concept of work adopted in school. 

The school cares about proper conduct and improvement of educational processes. 

Requirement Tasks to be implemented 

2.1. The school has a concept of work 

The school operates in accordance with the adopted concept of work included in the five-year school 

work program. School concept is analyzed and modified as needed. 

The concept of school work is known and accepted by students and parents. 

2.2. Educational offer enables the 

realization of the curriculum 

Educational offer stems from the core curriculum. The school has a set of school curricula and textbooks, in line with the list 

MEN. 

The educational offer meets the needs of students and the labor market and is monitored on an ongoing basis. 

The implementation of the core curriculum is monitored by analyzing the results plans and materials 

prepared by the teachers, and by the hospitalizations. 

The educational offer is modified according to the assumptions of the program reform. It is enriched and 
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allows students to develop interest. Professional workshops are being modernized on a regular basis and 

new computer software is introduced. 

Schools use the most effective teaching strategies using information and communication technologies. 

The school creates conditions for the implementation of international projects for stuents and teachers (study tours, 
internships, workshops, work in international teams). 

The school conducts internships within the EU programs, which makes the school more attractive and contributes to the 
comprehensive development of the student. 

The school is implementing innovative software solutions. Teachers develop author programs for 

extracurricular activities. 

 2.3. Educational processes are organized 

Educational processes are implemented in the school using the recommended conditions and the way of 

implementing the core curriculum. 

Educational processes at school are planned (annual school work plans, didactic plans consistent with 

the curriculum for the subjects, curriculum, prevention and other) 

Educational processes are organized in a way that is conducive to learning. When planning a lesson, the 

needs of the commuter students are taken into account, the school library hours are extended, and 

computer labs are allowed to be used prior to the beginning of the class. Additional educational and 

sporting activities are organized, as needed, during the holidays. 

Assessment of students gives them information about their progress and motivates them to continue working. The 
assessment is in line with the documents that are developed and evaluated on a current basis: Internal Assessment 
Principles and Subject Assessment Principles. 

Teachers implement formative assessments, provide direct feedback to students, provide assessment 

criteria, and provide guidance on how to get better results. 

Students' achievements are monitored on a regular basis and in statistical biannual and annual reports. 

Educational processes at school are monitored and improved by evaluating programs and work plans. 

Conclusions from the monitoring of educational processes are used in planning these processes. 
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Teachers work together with students to improve their educational processes. Teachers use different 

ways to support and motivate students in learning, including through individual assessment. 

Information on student progress helps them learn and plan their individual learning process. 

At school, the results of monitoring the performance of pupils are analyzed and the conclusions of these 

analyzes are implemented. The results table is presented in the school newspaper and posted on the 

school website. 

The conclusions drawn on the analysis of student achievement influence changes in the teaching-

learning process. 

The school organizes field trips supplementing educational activities (eg observation of classes at 

universities, observation of court hearings, visits to workplaces, trips to museums, Parliament and 

Senate of the Republic of Poland). 

2.4.Processing is a result of the cooperation of 
teachers 

Teachers cooperate in the creation and analysis of educational processes within the subject, educational 

and vocational groups. 

Teachers support each other in organizing and implementing educational processes. Trainees are 

assigned to traineeships and start up work for tutors. Ad-hoc teams of teachers cooperate in the 

implementation of educational tasks. 

Changes concerning the course of the educational process takes place as a result of the common 

understanding between the teachers. 
 

Teachers participate in the work of the examination boards within the OKE and CKE, and the 

experience of these works is communicated to other teachers in the school. 

Teachers create their own multimedia resources and cooperate with the subject groups. 

They share them, publishing as open educational resources. 

Digital integration is being developed between teachers in schools, counties and partner cities (eg 
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Alytus) in teaching, training and youth work. 

There are activities integrating the teaching team, which influence the positive atmosphere of work. 

2.5. Students' attitudes are shaped 

The educational activities undertaken at school are coherent and adequate to the needs of the students. 

The needs of the students are examined in the survey and according to them are developed strategies 

(care and education) for each class. The class team is responsible for the implementation. 

Pupils participate in educational activities conducive to shaping and attaining desirable attitudes. 

The educational activities undertaken at school are planned and modified according to the needs of the 

students and with their participation. The curriculum is known to the students and they have an influence 

on the change. According to the interests of the students are organized additional sports activities. A 

physical education plan is developed at school. As part of the promotion of health and health education, 

various actions are also taking place, also at the initiative of the Student Government. 

Educational actions undertaken at school are analyzed and the conclusions of these analyzes are 

implemented. An evaluation of the educational program is being developed and necessary changes are 

introduced in the educational process of the school. 

 

2.6. Actions are being taken to equalize 

educational opportunities 

Students achieve educational successes to their fullest potential. Additional classes for the contests and 

competitions at the regional and national levels are being conducted. 

In order to improve the results of the external exams, there are mock tests (also of matura exam) and there are additional 
classes for students. 

The school is applying for scholarships for students in difficult financial situations, increasing their 

chances of better education. 

The school participates in EU programs aimed at equalizing educational opportunities for young people. 
 

3. SCHOOL FUNCTIONING IN LOCAL ENVIRONMENT. 

The school is an integral part of the environment in which it operates. 
The school cooperates with the local community for common development. The school rationally uses the conditions in which it operates. 
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Requirement Tasks to be implemented 

3.1. Environmental resources are used for 

mutual development 

The school takes initiatives for the environment. It organizes, i.e. Open Days and educational fairs for middle high school 
students, presentations at local events and celebrations, take part in educational fairs. 

The school cooperates with institutions and organizations operating in the local environment (Psychological and 
Pedagogical counseling, Police, City Guard, Fire Department, Public Library, Social Welfare Centre, Family Support Center, 
Sports Clubs, Foundation of Great Mazurian Lakes, Sanitary and Epidemiological Station, CKPiU and PORE, Caritas , District 
Court, Prosecutor's Office, Curators, Factories and Entrepreneurs, Gizycko Cultural Center, MOPR, CPUiIS, Military Unit, St. 
Bruno's Parish) 

The school participates in the municipal and district cultural events, sports, national celebrations and 

anniversaries, charities and voluntary. 

The school activities take into account the opportunities and needs of the environment. 

The co-operation of the school with institutions and organizations operating in the community is conducive to the 
educational development of students (court visits, professional trips to local workplaces, theater performances, art 
exhibitions and film screenings at GCK, meetings with police officers, firefighters, water rescuers, medical rescuers etc. .). 
Cooperation with the educational environment - junior high schools, upper secondary schools of the Giżycko district, 
universities in the region are being developed. 

The school develops international co-operation (traineeships, exchange of students and teachers, 

cooperation with the Kaliningrad District of the Russian Federation and EU countries). 

The didactic base of the school is complemented by modern means and educational tools based on the 

use of own funds and the EU and the experience resulting from international cooperation. 

3.2. Information on graduates is used 

The school uses information about the graduates' fate to improve the effects of teaching and education, in various ways 
cooperates with their graduates. Graduation meetings are organized at the school. 

Graduates are prepared to continue their education or function in the labor market to the extent of their 

abilities. 
 

3.3. The value of education is promoted 

  

The school presents and disseminates information about educational offers and activities and 

achievements (website, school newspaper, local newspapers and television, educational fairs, cultural 
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maneuvers, school television). 

The school informs the environment about the purpose and effectiveness of its activities (meetings with 

middle  high school students, school Open Days). 

The school promotes the need to acquire professional and general qualifications in the environment. 

The school is positively perceived in the environment. The achievements of the school and the students 

are disseminated 

in competitions and contests. Information is being published on the organization of foreign traineeships and the acquisition 
of funds and implementation of EU programs where they meet with other students. 

3.4. Parents are school partners 

  
  

There is a Parent Council at school. 

The school obtains and uses parental feedback about their work. 

The school supports parents in raising children. 

Parents participate in school affairs and participate in activities undertaken. 

4. Management of the school. 

Management ensures the smooth functioning of the school or institution. 

Requirement Tasks to be implemented 

4.1. There is cooperation in teams 
 

1. Appointment of teams: 

- a team of class teachers - a team of vocational subjects - subject teams 

a team of teachers of economic and legal subjects 

a team of teachers of natural subjects and physical culture 

a team of teachers of historical and social subjects 

a team of teachers of mathematical and physical subjects 

a team of teachers of Polish language and culture knowledge 
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a team of foreign language teachers 

     a team of teachers of electrical and electronic subjects 

  a team of teachers of IT and ICT subjects 

a team of teachers of mechatronics professions 

a team of automotive vocational teachers 

2. Developing annual work plans by the teams and present them at the board meeting. 

3.    Familiarization with the implementation of work plans for the semester and summing up the teaching 

council, evaluation, conclusions for further work. 

4.  Improvement of methods and forms of teacher cooperation within the school, the district and 

international task forces. 

5. Cooperation between school and boarding school in solving educational and behavioral problems. 

4.2. Internal pedagogical supervision is 

exercised 

  

Teachers are involved in the internal evaluation undertaken at the school. 

Proposals resulting from internal pedagogical supervision are used to plan school work. The internal 

evaluation is conducted with the participation of teachers teams. 

Conclusions resulting from internal pedagogical supervision serve to change the functioning of the 

school and are used for its development.. 

4.3. The school has adequate facilities and 

equipment 

The school facilities and equipment make it possible to implement the adopted curricula. 

Effective measures are being taken to enrich the school's facilities and equipment to improve the conditions for 
implementing school curricula and broadening the curriculum. EU funds are used for this purpose. 
  

4.4. Organization of the school year 
1. Assignment of fixed and supplementary activities for teachers and educators at school and boarding 

school. 

4.5. Professional development of teachers. 1. Participation in training, courses, undertaking postgraduate studies. 
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2. Conducting open lessons. 

3. Participation in training for the pedagogical council. 

4. Creating the conditions for obtaining further degrees of professional advancement. 
 

5. Use of EU programs to improve the professional level of teachers in the use of ICT in teaching and 

improving language skills. 

4.6. Internal pedagogical supervision. 
1. Participation of teachers and teacher teams in internal evaluation at school. 

2. Developing conclusions resulting from internal pedagogical supervision. 
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School No. 6 

 

 

 
PATVIRTINTA  
Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus 
2017 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-004 

 

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Strateginio 
planavimo 

tikslai 

Strateginio planavimo 
uždaviniai 

Įstaigos veiksmai 
uždaviniams  įgyvendinti 

Siektini uždavinio 
gyvendinimo rodikliai ir 

jų reikšmė 
Atsakingi vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Asignavimai 
(tūkst. Eur.) 

Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas 

1.1. Užtikrinti 
ugdymo 
kokybę. 

1.1.1. Tobulinti vidinės 
kokybės užtikrinimo 
sistemą. 

1.1.1.1. Atnaujintas Kokybės 
vadovas. 

10% atnaujinta 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017-09-30 0,2 

1.1.1.2. Atliktas visų teisės 
aktų, susijusių su ugdymo 
procesu ir mokyklos valdymu 
atnaujinimas. 

20% atnaujinta 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, personalo 
vedėja 

2017-12-31 0,2 

1.1.1.3. Sistemingai vykdoma 
stebėsenos rodiklių analizė. 

2 kartus 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017-06  
2017-12 

0,1 
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1.1.2. Siekti mokinių 
individualių ugdymosi 
pasiekimų ir 
nuolatinės ugdymosi 
pažangos. 

1.1.2.2. Atlikta mokinių 
mokymosi pasiekimųrezultatų analizė. 

4 kartus 
 

Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-02 
2017-04 
2017-06 
2017-12 

0,2 

1.1.2.3. Analizės procese 
surinkta informacija 
panaudojama individualios 
mokinio pažangos gerinimui. 

Visose pamokose 
užtikrinamas ugdymo 
turinio 
individualizavimas ir 
diferencijavimas 

Mokytojai Nuolat 0,5 

1.1.3. Naudoti 
šiuolaikinius mokymo 
metodus, ugdymo 
procesą orientuoti į 
kiekvieno mokinio 
pažangą. 
 
Stosowanie 
nowoczesnych metod 
nauczania, 
ukierunkowanych na 
osiągnięcia ucznia 

1.1.3.1. Efektyviai 
panaudojama virtuali 
mokymosi aplinka. 
Efektywne wykorzystanie 

wirtualnego środowiska 
nauczania  

Effective use of the virtual 

learning environment 

30% dalykų metodinės 
medžiagos patalpinta 
mokymo platformoje 
30% materiału jest 
umieszczane na 
platformie edukacyjnej 

30% of the material is 

placed on the 

educational platform 

Mokytojai 
Nauczyciele 
Teachers 

2017-12-30 1,5 
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Applying modern 

teaching methods 

aimed at pupils 

attainment 

1.1.3.2. Vykdomi mokykliniai 
projektai, rengiami brandos 
darbai, viešinami jų rezultatai. 
Realizacja szkolnych 

projektów, organizowanie 
programów autorskich, 
publikowanie wyników  

Implementing school 

projects, organizing 

copyright programs, 

publishing results 

Visiems mokiniams 
sudaromos palankios 
sąlygos aktyviai 
dalyvauti edukacinėje 
veikloje 
Wszyscy uczniowie 
posidają  korzystne 
warunki do aktywnego 
uczestnictwa w 
zajęciach edukacyjnych 

All students have 

favorable conditions 

for active participation 

in educational activities 

Mokytojai 
Nauczyciele 
Teachers 

2017-12-30 2,0 

1.1.4. Sudaryti sąlygas 
mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų, 
patirti sėkmę. 

1.1.4.1. Vykdoma mokinių 
iškritimo iš mokyklos valdymo 
programa. 

5% mažėja mokinių 
iškritimas 

Mokytojai,švietimo 
pagalbos specialistai 

2017-12-31 0,2 

1.1.4.2. Organizuojami 
renginiai skyriuose 
(pasidalijimo gerąja 
patirtimi). 

2 kartus 

Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai, 
metodininkas 

2017-12-31 0,4 

1.1.5. Užtikrinti 
saugias ir sveikas 
darbo bei ugdymo 
proceso sąlygas. 

1.1.5.1. Organizuoti 
darbuotojų civilinės saugos 
mokymai. 

1 mokymai 
Darbų ir civilinės 
saugos inžinierius 

2017-03 0,2 

1.1.5.2. Organizuotas 
seminaras- praktikumas, 
skirtas Pasaulinei darbuotojų 
saugos ir sveikatos dienai 
paminėti. 

1 seminaras 
Darbų ir civilinės 
saugos inžinierius 

2017-05 0,2 
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1.1.5.3. Vyksta sveikatą 
stiprinantys renginiai. 

5 renginiai, juose 
dalyvavo 60% mokyklos 
mokinių 

Metodininkas 2017-12-31 1,5 

1.1.7. Vykdyti 
kryptingą mokinių 
ugdymą karjerai, 
profesinį informavimą 
ir konsultavimą. 

1.1.7.1.Parengta ir 
įgyvendinama profesinio 
informavimo ir orientavimo 
programa. 

Patvirtinta programa 
Metodininkas, 
mokytojai 

2017-02-10 0,1 

1.1.7.2. Vykdomi profesinio 
informavimo renginiai 
regiono bendrojo ugdymo 
mokyklose. 

100% mokyklų Metodininkas 2017-04-30 1,0 

1.1.7.3. Centro mokiniai 
dalyvauja ugdymo karjerai 
veiklose, susitikimuose su 
verslo įmonių atstovais. 

95% mokinių 

Metodininkas, 
ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-12 1,5 

 

1.1.8. Organizuoti ir 
dalyvauti dalykinėse 
olimpiadose bei 
profesinio 
meistriškumo 
konkursuose. 

1.1.8.1. Mokiniai dalyvauja 
mokyklinėse olimpiadose, 
konkursuose. 

65% mokinių 

Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

2017-12 2,0 

1.1.8.2. Centre organizuojami 
nacionaliniai profesinio 
meistriškumo konkursai. 

2 konkursai 
Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-11-30 4,5 

1.1.8.3. Mokiniai dalyvauja 
šalyje rengiamuose 
nacionaliniuose konkursuose. 

80% konkursų 

Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai, 
mokytojai 

2017-11-30 8,0 
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1.1.9. Stiprinti 
partnerystę tarp 
mokyklos, mokslo ir 
verslo įstaigų, įvairaus 
lygio mokyklų, 
išplečiant mokymosi 
formas, erdvių 
įvairovę, SPMC 
rezultatų 
panaudojimą. 

1.1.9.1. Pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys. 

25 vnt. 

Direktorius, 
ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai, 
metodininkas 

2017-12-30 0,2 

1.1.9.2. Dalis pamokų vyksta 
kitose edukacinėse erdvėse. 

5% pamokų 
Mokytojai, metodinių 
grupių pirmininkai 

2017-12 1,5 

1.1.9.3. Įgyvendinamos 
neformaliojo vaikų švietimo 
programos SPMC. 

4 programos 
Mokytojai, ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-09-30 8,5 

1.1.9.4. Mokiniai ir mokytojai 
dalyvauja nacionalinėse 
stažuotėse verslo įmonėse, 
SPMC. 

200 mokinių mokėsi 
kituose SPMC, 
250 mokėsi centro 
SPMC 

Direktorius, SPMC 
vadovas 

2017-12-30 209,0 

1.1.9.5. Veikia tolerancijos 
ugdymo centras 

Dalyvauja 25% 
mokyklos 
bendruomenės 

Gimnazijos skyriaus 
vedėja 

2017-04-30 2,0 

1.2. Tobulinti 
žmogiškuosius 
išteklius. 
Rozwój  
zasobów 
ludzkich 

Development 

of human 

 

1.1.9.6. Vykdomas 
tarptautinis 
bendradarbiavimas, 
Įgyvendinami mokinių 
mobilumo projektai 

Dalyvauja 6% mokinių 
Vystymo skyriaus 

vedėja 
2017-12-31 200,0 
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resources 

1.2.1. Sistemingai 
atnaujinti mokytojų 
pedagogines, 
psichologines žinias, 
IKT, endradarbiavimo 
gebėjimus. 
Systematycznie 
aktualizować wiedzę 
pedagogiczną, 
psychologiczną, ICT, 
umiejętności 
współpracy 
nauczycieli 

Systematically update 

pedagogical, 

psychological, ICT 

knowledge, and 

teacher collaboration 

skills 

1.2.1.1. Mokytojai tobulina 
kvalifikaciją. 
Nauczyciele podnoszą swoje 
kwalifikacje 

Teachers improve their 

qualifications 

100% mokytojų. 
100% nauczycieli 
100% of teachers 

Metodininkas, 
mokytojai 
Nauczyciele 
metodycy 
Mathodologists 

2017-12-30 5,0 

1.2.1.2. Mokytojų dalijasi 
gerąja patirtimi 
konferencijose, seminaruose, 
metodinių grupių 
posėdžiuose. 
Nauczyciele dzielą się 
dobrymi praktykami na 
konferencjach, seminariach i 
grupach metodycznych 
przewodniczących grup 

Teachers share good practices 

at conferences, seminars and 

methodological groups for 

group chairmen 
 
 
 

20% mokytojų darė 
pranešimus 
20% nauczycieli 
otrzymało  informacje  

20% of teachers 

received information 

Metodininkas, 
mokytojai, 
metodinės grupės 
pirmininkai 
Metodolog, 
nauczyciele, 
przewodniczący 
grup metodycznych 

Methodologist, 

teachers, chairmen 

of methodological 

groups 

2017-12-30 2,5 
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1.2.2. Atnaujinti 
profesijos mokytojų 
ir kitų darbuotojų 
technologines 
kompetencijas 
Aktualizacja 
kompetencji 
technicznych 
nauczycieli 
zawodowych i innych 
pracowników 

Updating the 

technical 

competencies of 

professional teachers 

and other staff 

1.2.2.1. Darbuotojai tobulina 
kompetencijas. 
Pracownicy podnoszą 
kompetencje.  

Employees raise 

competences. 

100% darbuotojų 
100% pracowników 
100% of employees 

Metodininkas, 
personalo vedėja 
Metodyk, menedżer 
personelu 

Methodology, staff 

manager 

2017-12-30 5,0 

1.2.2.2. Mokytojai ir kiti 
darbuotojai dalyvauja 
tarptautinėse stažuotėse. 
Nauczyciele i inni pracownicy 
biorą udział w 
międzynarodowych stażach 

Teachers and other 

employees participate in 

international internships 

35 mokytojai, 
darbuotojai 
35 nauczyczycieli i 
pracowników 

35 teachers and staff 

Vystymo skyriaus 
vedėjas 
Kierownik działu 
rozwoju  

Head of 

development 

department 

2017-12-30 64,0 
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1.2.2.3. Parengti 
dokumentai, susiję su 
profesinio mobilumo 
chartija. 
Uzyskiwanie dokumentyów 
związanych z Kartą 
Mobilności Zawodowej. 

Obtaining documents related 

to the Professional Mobility 

Card. 

Parengti dokumentai 
Przygotowane 
dokumenty  

Prepared documents 

Vystymo skyriaus 
vedėjas 
Kierownik działu 
rozwoju  

Head of 

development 

department 

2017-03-30  

1.3.1. Įgyvendinti 
modulines profesinio 
mokymo programas 
bei atnaujinti 
įgyvendinamas 
pirminio ir tęstinio 
profesinio mokymo 
programas, 
atitinkančias 
šiuolaikinio ūkio 
poreikius (patrauklias 
mokiniams, 

1.3.1.1. Atnaujintos 
profesinio mokymo 
programos. 

30% programų 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-08-31 1,0 

1.3.1.3. Atlikta įgyvendinamų 
profesinio mokymo 
programų savianalizė. 

30% programų 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2017-06-15 0,5 
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naudingas valstybei ir 
visuomenei). 

1.3.1.4. Diegiamos 
modulinės profesinio 
mokymo programos. 

5 programos 
Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-09-01 0,3 

1.3.2. Išplėtoti 
profesinio mokymo 
verslo įmonėse 
galimybes, taikyti 
lanksčias ugdymo 
organizavimo formas 
 

1.3.2.1. Mokiniams 
užskaitomi anksčiau įgyti 
mokymosi pasiekimai. 

100% mokinių 
Ugdymą 
organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-09-20 0,1 

 
1.3.2.2. Dalis mokinių mokosi 
pameistrystės organizavimo 
forma. 

2% mokinių 
Ugdymą 

organizuojantys 
skyrių vedėjai 

2017-12-30 3,0 

 
 

1.4. Aprūpinti 
ugdymo 
procesą 
reikiamais 
materialiniais 
ištekliais. 

1.3.3. Užtikrinti plačias 
ugdymo turinio ir 
formų pasirinkimo 
galimybes. 

1.3.3.1. Siūlomi įvairūs 
pasirenkamieji dalykai ar 
dalykų moduliai 

9 vnt. 
Gimnazijos skyriaus 
vedėjas 

2017-09-01  

1.3.3.2. Mokiniai renkasi 
laisvai pasirenkamuosius 
dalykus. 

100% 
Gimnazijos skyriaus 
vedėjas 

2017-09-01  

1.3.4. Teikti 
mokiniams 

1.3.4.1. Suteikta socialinė 
pedagoginė pagalba. 

100% mokinių, kuriems 
ji reikalinga 

Socialiniai pedagogai, 
grupių vadovai 

Nuolat 3,0 
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 Ensuring the 

material 

conditions 

necessary for 

the educational 

process. 

veiksmingą socialinę, 
specialiąją 
pedagoginę, 
psichologinę pagalbą. 

1.3.4.2. Suteikta specialioji 
pedagoginė pagalba. 

Suteikta visiems 
specialiųjų poreikių 
mokymo programų 
mokiniams 

Specialusis 
pedagogas 

Nuolat 1,0 

1.3.4.3. Suteikta psichologinė 
pagalba. 

Pagal poreikį 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

Nuolat 1,0 

1.3.4.4. Įgyvendintos 
prevencinės. programos 

80% mokinių 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

Nuolat  

1.4.1. Aprūpinti 
mokytojų darbo vietas 
kompiuterine 
demonstracine 
technika, programine 
įranga 

To provide teachers' 

work places with 

computer 

demonstration 

technique, software 

1.4.1.1. Įsigyta kompiuterių, 
multimedia projektorių, 
interaktyvių lentų. 

Purchased computers, 

multimedia projectors, 

interactive boards. 

5 darbo vietoms 
5 pracowni  
5 workshops 

Viešųjų pirkimų 
specialistas, 
Inžinierius 
kompiuterininkas 

Purchasing 

specialist, computer 

engineer 

2017-04-29 25,0 

1.4.2. Atnaujinti 
praktinio mokymo 
įrangą ir kitas 
priemones 

1.4.2.1. Įsigyta įranga bei 
mokymo priemonės. 

8 profesinio mokymo 
programoms, 
vairavimo mokyklai 

Viešųjų pirkimų 
specialistas, 
sektorių vadovai 

2017-12-30 150,0 

1.4.3. Parengti 
šiuolaikinę metodinę, 
mokymo/si medžiagą 

1.4.3.1. Parengta (atnaujinta) 
medžiaga. 

30% mokymo (si) 
medžiagos 

Mokytojai 2017-10-31 0,5 
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Valdymas ir komunikacija  

2.1. Diegti 
atvirą, 
skatinantį 
dalyvauti bei 
rezultatyvų 
valdymą 

2.1.1. Atnaujinti 
organizacijos valdymo 
struktūrą 

2.1.1.1. Patikslinta 
organizacijos valdymo 
struktūra. 

Patvirtinta 
Direktorius, 
personalo vedėjas 

2017-04-22 0,1 

2.1.2. Patikslinti 
mokyklos veiklų aprašus 

2.1.2.1. Atnaujinti veiklų 
aprašai. 

55% aprašų Direktorius 2017-09-01 0,5 

2.1.2.2. Efektyviai 
naudojama dokumentų 
valdymo sistema. 

80 proc. panaudojama 
DVS 

Direktorius, 
personalo vedėjas, IT 
inžinierius 

2017-12-30 1,0 

2.1.3. Aktyvinti 
savivaldos institucijas 

2.1.3.1. Veikia savivaldos 
institucijos. 

3 Centro tarybos ir 4 
mokinių tarybos 
posėdžiai. Patvirtinti 
metiniai veiklos planai 

Centro tarybos ir 
mokinių tarybos 
pirmininkai 

2017-12-30 0,2 

2.1.4. Tobulinti viešųjų 
pirkimų sistemą 

2.1.5.1. Atnaujintos viešųjų 
pirkimų taisyklės, 
įgyvendinama efektyvaus 
išteklių naudojimo 
programa. 

24 % pirkimų bus 
atliekami CPO.LT 
kataloge, 48 % - CVP.IS 
sistemoje ir 28 % -atliks 
pirkimų organizatorius. 
Efektyviai naudojamas 
turtas. 

Viešųjų pirkimų 
specialistas, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

Nuolat 0,1 

2.2. Tobulinti 
komunikavimą 

2.2.1. Teikti informaciją 
apie 
Centro veiklą regiono 
bendruomenei 

2.2.1.1. Parengtas leidinys 
apie Centro veiklą. 

1 vnt. 
Metodininkas, 
vystymo skyriaus 
vedėjas 

2017-06-20 1,5 

2.2.1.2. Sukurta reklaminė 
medžiaga televizijai ir 
radijui. 

3 vnt. 
Metodininkas, 
Vystymo skyriaus 
vedėjas 

2017-06-30 0,6 

http://cvp.is/
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Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 

3.1. Remontuoti, 
rekonstruoti 
infrastruktūros 
objektus 

3.1.2. Suremontuoti, 
rekonstruoti statiniai ir 
patalpos 

3.1.2.1. Atliktas mokinių 
bendrabučio (A. Jonyno 12, 
Alytus) remontas. 

Antrojo aukšto 
Direktoriaus 

pavaduotojas 
infrastruktūrai 

2017-08-31 80,0 

3.1.2.2. Inžinerinės 
pramonės, Darbų saugos ir 
statybos SPMC plėtra 

Įsigyta įranga 
Direktorius, SPMC 
vadovas 

2017-12-31 300,0 

3.1.2.3. Atliktas Statybos 
technologijų ir verslo skyriaus 
valgyklos remontas, 
atnaujinta infrastruktūra 

Atlikti rekonstrukcijos 
darbai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

2017-08-30 70,0 

3.1.2.4. Parengti stadiono, 
mokinių bendrabučio (Putinų 
40, Alytus) rekonstrukcijos 
techniniai projektai. 

2 vnt. 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

2017-12-31 15,0 

 
SUDERINTA 
Centro tarybos 

posėdžio 2016 m. 

gruodžio 21 d. 

protokolu Nr. (1.4.)-

V3-002-1 

 


