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PRITARTA 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 4 d. 

sprendimu Nr. T-131 

 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla įsteigta 1996 metais.  

Mokyklos adresas: Birutės g. 26, 62151, Alytus, tel. (8 315) 74 437.  

Mokyklos internetinis puslapis  www.senamiestis.alytus.lm.lt.   

Mokyklos grupė, tipas – bendrojo ugdymo pradinė mokykla.  

Mokymo kalba – lietuvių kalba. Mokymo forma – dieninė.  

Vykdomos bendrojo ugdymo programos: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo.  

Mokinių skaičius 2018 m. sausio 1 d. 1 – 4 klasėse 279, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20. 

                            2018 m. rugsėjo 1 d. 1– 4 klasėse 272, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20. 

Bendras mokyklos darbuotojų skaičius: 2018-01-01 – 41 darbuotojas, 2018-12-31 – 41 

darbuotojas. 

 

 II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 

Mokyklos 2018 – 2020 metų strateginiame plane, 2018 metų plane numatytas tikslas – 

ugdymo aplinkos ir mokymo(si) galimybių plėtojimas, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui saugiai 

ugdytis, pasiekti pažangą  ir pasirengti mokytis aukštesnėje pakopoje. 

    Tikslo įgyvendinimui 2018 m. plane numatyti uždavinai ir rezultatų rodikliai. 

 

 

Uždavinys. Teikti kokybišką ir patrauklų vaikų poreikius atitinkantį ugdymą 

 

Priemonė Priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo teikimas  ugdymo planų įgyvendinamas 
 

Vertinimo kriterijai  2018 metų 

planas 

Pasiektas 

rezultatas 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomų vaikų skaičius. 20 20 

Pagal pradinio ugdymo programą besimokančių mokinių skaičius 279 272 

Ketvirtokų NMPP testuose vidutiniškai surinktų taškų dalis. 65 69 –73 

Neformaliojo švietimo būrelius mokykloje lankančių mokinių skaičius. 85 % 100% 

Organizuojama kultūrinė pažintinė veikla. Edukacinės pamokos 

kiekvienai klasei. 

Ne mažiau 

4 pamokos 

5 –6 

Tenkinami mokinių specialieji poreikiai. Mokinių skaičius, kuriems 

teikiama pagalba. 

55 56 

Kiekvienai klasei skiriamos valandos pamokoms Aš–Tu–Mes mokinių 

socialinių įgūdžių ir geranoriškų tarpusavio santykių ugdymo veiklai. 

34 34 

Žalingų įpročių prevencijos  ir sveikos gyvensenos ugdymo programų, 

programos „Sveikatiada“  veiklose dalyvaujanti mokinių dalis. 

100 % 100 % 

Plėtojamos pedagogų profesinės kompetencijos kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose,  vykdoma mokytojų patirties sklaidos veikla 

„Kolega- kolegai“. 

 

100 % 100 % 

http://www.senamiestis.alytus.lm.lt/
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Uždavinys. Telkti mokyklos bendruomenę veiklai, plėtoti ir stiprinti lyderystę. 

Priemonė Įgyvendinamas tarptautinis strateginės partnerystės  projektas Erasmus+ KA2 

„Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“. 

Vertinimo kriterijai  2018 metų 

planas 

Pasiektas 

rezultatas 

Įgyvendintos projekto veiklos, patvirtinta galutinė ataskaita, gautos 

lėšos. 

6,1 tūkst. 6,1 tūkst. 

Kiekvienoje klasėje organizuojamos bendros kūrybinės, pažintinės 

sportinės veiklos  tėvai – vaikas – mokytojai. 

Ne mažiau 

2 

Vidurkis 3 

Mokinių aktyvo veikloje dalyvaujančių  mokinių skaičius. 12 23 

Uždavinys. Kurti saugią, modernią, ugdymo (si) aplinką 

Priemonė. Mokymosi aplinkų atnaujinimas ir aprūpinimas  naujomis mokymosi 

priemonėmis. 

Vertinimo kriterijai  2018 metų 

planas 

Pasiektas 

rezultatas 

Mokiniai aprūpinami naujais vadovėliais, mokytojai metodinėmis 

priemonėmis. Panaudotos lėšos. 

2,9 tūkst. 3,4 tūkst. 

Modernizuotų, interaktyviomis lentomis ( IKT priemonėmis) klasių 

patalpų skaičius. 

10 13 

Atnaujinami mokyklos kompiuteriai. 4 vnt. 2 vnt. 

30 vnt. 

planšetinių 

Sukuriamos naujos edukacinės erdvės. 1 1 

Atnaujinamos klasių patalpos, mokykliniai baldai. 1 3 

Palaikoma higienos normas atitinkanti aplinka. 

Apmokamos mokyklos patalpų eksplotacijos išlaidos, darbo užmokestis  

aptarnaujančiam personalui. 

Ūkinės 

išlaidos. 

Etatų 

skaičius – 

9,25 

Ūkinės 

išlaidos. 

Etatų 

skaičius – 

9,25 

 

III. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO  ORGANIZAVIMAS 

 

 Neformaliajam švietimui 2018–2019 mokslo metams pagal ugdymo planą 1–4 klasėse 

panaudotos visos 24 valandos. Mokykloje  finansuojama 11 neformaliojo švietimo būrelių veikla. 

Juos lanko  mokykloje lankė 271 mokinys, tai sudaro 100 %  pradinių klasių mokinių.  

Alytaus kraštotyros muziejuje vykdomose edukacinėse programose dalyvavo 100% mokyklos 

mokinių.  

 Miesto neformaliojo švietimo įstaigas ir NVŠ veiklas lankė 198 mokiniai. 

 

Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.) 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Rezultatai Mokinių 

skaičius 

1. Tarptautinė olimpiada „Kings 2018“ 

pavasario ir rudens sesijos 

Diplomai  16 mokinių 

2. Tarptautinis konkursas „Kengūra 2018“ 

Matematika Alytaus miesto geriausių 

mokinių dešimtuke 

7 mokiniai 

Lietuvių kalba Sidabrinis diplomas 

Oranžinis diplomas 

2 mokiniai 

3 mokiniai 

Anglų kalba Auksinis diplomas  

Sidabrinis diplomas  

Oranžinis diplomas  

3 mokiniai 

4 mokiniai 

2 mokiniai 
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3. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas 

„Skelbimas 2018“ 

III vieta 1 mokinė 

4. „Skinijos“organizuotas taikomojo dizaino 

konkursas „Nusipiešk sau kojinytę“ 

I vieta 1 mokinė 

5. Tarptautinis mokinių piešinių konkursas 

„Tėvynės labui“ 

Padėkos raštas  1 mokinys 

6. Nacionalinis piešinių konkursas „Mes 

užaugome laisvi“ 

Padėkos raštas  2 mokinės 

7. Pradinių klasių mokinių nuotraukų paroda-

konkursas „Augink atsakingai“ 

Diplomai  2 mokiniai 

8. Nacionalinis loginio mąstymo konkursas Padėkos raštai 2 mokinės 

9. Matematikos olimpiada (Alytaus mieste) 

,,Mažoji matematikos olimpiada“ 

III vieta 1 mokinys 

10. Šachmatų varžybos  II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

11. Kvadrato varžybos  II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

12. Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

13. Kūrybinių darbų konkursas „Tau Lietuva“ III vieta. Klasės 

komanda 

14. Alytaus miesto vaiko ir mamos dienos centro 

KUTIS konkursas „Ridu ridu 2018“ 

II vieta  Klasės 

komanda 

 

Mokyklos savivaldos institucijos, jų veikla 

 

Mokykloje veikia mokyklos taryba ir tėvų aktyvas, mokytojų taryba, mokytojų 

metodinė grupė, klasių tėvų komitetai. Mokyklos taryba atstovauja mokyklai miesto savivaldybėje, 

inicijuoja mokyklos bendruomenės ir miesto bendruomenės bendradarbiavimą, nustato mokyklos 

veiklos perspektyvas, aktyviai dalyvauja svarstant mokyklos gyvenimo aktualijas. Mokytojų taryba 

sprendžia profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus, inicijuoja pasidalinimą gerąja patirtimi. 

Mokytojų metodinės grupės veikla skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis 

gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija. 

Mokinių lyderystė ugdoma per neformliojo švietimo veiklą, subutras mokinių aktyvas.  

Mokinių aktyvas įsitraukė į mokyklos renginių, įvairių veiklų planavimą, organzavimą, mokyklos 

erdvių planavimą ir apipavidalinimą. 

 

Popamokinės veiklos organizavimas mokykloje  

(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos) 

 

 Valstybinių švenčių vasario 16-osios, kovo 11-osios paminėjimo renginiai. 

 Akcija sausio 13-ajai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“. 

 Projektinės veiklos  „Lietuva – gimta šalelė“, „Pilis 100 – mečio Lietuvai“ 

  Viktorina – popietė miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 klasių mokiniams „Aš – mažasis 

europietis, Lietuvos pilietis“ . 

 Oganizuotos Tolerancijos diena, Nuoširdumo savaitė, veiklos mokiniams ir tėvams patyčių 

prevencijai.  

 Labdaros akcija „Iš širdies į širdį“, projektas „Tvirta šeima – stipri tauta“.  

 Mokyklos bendruomenės vakaras. 

 Abėcėlės šventės. 

 Motinos dienos ir šeimos dienų paminėjimas. 

 Ketvirtokų išleistuvės. 

 Sportinės veiklos dienos. 
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 Pirmokų krikštynos. 

 Kalėdiniai ir sporto renginiai klasių bendruomenėse. 

 Ugdymo procese integruotos projektinės veiklos: ,,Gerumo link“, „Mano gimtinės 

piliakalniai" „Tvirta šeima – stipri tauta“.  

 Bendri projektai su „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Likiškėlių, Šaltinių ir Dzūkijos 

pagrindinėmis mokyklomis su Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazija. 

  

Kita neformali/popamokinė veikla 

 

Mokyklos liaudies šokių kolektyvas „Senamiestukas“ dalyvavo šokių festivalyje „Vasara 

Krokuvoje“ ir buvo įvertintas prizine taure. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ 

kolektyvas atstovavo Alytaus miestą.  

Jaunučių choras dalyvavo Alytaus miesto dzūkų dainų dienoje.  

 

Prevencinė veikla ir renginiai 

 

             Prevencinės veiklos kryptys: saugios ugdymosi aplinkos kūrimas, mokinių  socialinių ir 

bendravimo įgūdžių tobulinimas, smurto, patyčių  ir žalingų įpročių  prevencija. 

             Visa prevencinė veikla integruojama į ugdymo procesą. Mokinių tarpusavio santykių 

gerinimui vykdomos socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai“, „Antrasis žingsnis“. Kiekvienai 

klasei skirta pamoka „Aš – tu – mes“ mokinių emocinio intelekto ugdymui, geranoriškų tarpusavio 

santykių ugdymo ir prvencinės veiklos integravimui. Socialinė pedagogė ir psichologo asistentė 

teikė pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokyklos darbuotojams. Pagalbos mokiniui specialistės vedė 

užsiėmimus mokiniams „Mokinio teisės ir pareigos“, „Kaip valdyti savo jausmus ir pyktį“. 

Buvo vedami patyčių, žalingų įpročių prevencijos ir sveikatos ugdymo užsiėmimai klasėse. Vyko 

pamokos „Išvenkime pavojų“. Į prevencinę veiklą įtraukiami mokinių tėvai, bendradarbiaujama su 

miesto Visuomenės sveikatos biuru  ir kitomis institucijomis 

 

Vasaros stovyklos 

 

  Mokykloje vasaros atostogų laikotarpiu mokiniams sudaromos galimybės lankytis 

mokyklos bibliotekoje, sporto salėje. Sudaroma mokinių vasaros atostogų turiningo laisvalaikio 

užimtumo programa mokykloje. Dienines vasaros laisvalaikio užimtumo stovyklas mieste lankė 6 

mokiniai. 

Bibliotekos veikla 

 

Mokyklos bibliotekos veikla vyko pagal numatytą planą. Bendradarbiaujant su bibliotekos vedėja 

vyko teminės pamokos, A. Matučio kūrybos teminiai skaitymai, gražiausio eilėraščio rinkimai.  

Buvo organizuota akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai“. Vyko susitikimas su rašytoju 

Albinu Rauličkiu. Mokyklos bibliotekoje nuolat vyksta mokinių kūrybinių darbų, knygų iliustracijų 

parodos. 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla vyko pagal sudarytą ir mokyklos 

direktoriaus patvirtintą veiklos planą. Komisija analizavo specialiųjų poreikių mokinių poreikius, 

teikiamą pagalbą ir mokymosi pažangą. Buvo vykdomi pirmokų adaptacijos, klasių mikroklimato 

tyrimai. Komisijoje buvo aptariamas  mokinių  netinkamas elgesys, numatyta pagalba. Minimalios 

priežiūros priemonės mokiniams nebuvo taikomos. 

 

 

 

 

IV.  FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 
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 Mokymo 

priemonėms 

ir 

vadovėliams 

Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Informacinių  

technologijų 

prekėms ir 

paslaugoms 

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimui 

Iš 

viso 

Skirta lėšų 2,9 1,4 0,9 4,2 2,5 11,9 

Panaudota 

lėšų 

3,4 1,4 0,9 9,4 5,0 20,1 

 

Ugdymo aplinkai skirta 110,0 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšų.  

Vieno mokinio išlaikymui skirta 1133,1 Eur mokinio krepšelio lėšų.  

Iš viso mokyklai skirta 471,1 tūkst. Eur.  

 

2018 metais gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba kitokios 

paramos (fondai, ministerijos, ambasados ir t. 

t.) pavadinimas 

Finansinės 

arba kitokios 

paramos 

išraiška tūkst. 

Eur 

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo 

panaudota 

1. Švietimo mainų paramos fondas 

Europos Sąjungos paramos lėšos 

strateginės partnerystės projektui Erasmus+. 

6,1 Projekto vykdymui 

2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos (patalpų 

nuoma ir švietimo įstaigos paslaugos) 

0,5 Mokinių sveikos mitybos 

ugdymui pieno produktai 

3. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, 

programa ,,Pienas vaikams“ 

4,8 Mokinių sveikos mitybos 

ugdymui pieno produktai. 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

2,7 Mokinių sveikos mitybos 

ugdymui vaisiai, daržovės. 

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai  3,0 Mokyklos ugdymo 

aplinkos gerinimui, 

mokinių skatinimui. 

                                                     Iš viso: 17,1   

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

 

Pagal panaudos sutartį iš UPC gauta 15 nešiojamų kompiuterių. 

 

2018 m. įsigyta nauja kompiuterinė technika Kiekis vnt. 

Nešiojami kompiuteriai  3 

Išmaniosios lentos 3 

Planšetiniai kompiuteriai 30 

Kopijavimo aparatas  1 

Wonder dash robotukai 2 komplektai 

Įvestas bevielis ryšys  15 patalpų 

 

 

V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 
 

Socialinė parama mokiniams 

 

Nemokamus pietus 2018-01-01 gavo 21 mokinys 2018-12-31 gavo 18 mokinių 

Per 2018 m. mokinio reikmėmis aprūpinti 16 mokinių. 
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Pavėžėjimas 

 

Iš kitų savivaldybių  į mokyklą važinėjo 46 mokiniai.  Maršrutiniais autobusais buvo 

pavežamas 1 mokinys. Sumokėta 417,62 eurai per metus. 

 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI,  DALYVAVIMAS 

PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 

Savivalda (struktūra) 

 
 

Mokyklos vadovai 

 

Mokyklos direktorė Aldona Marijona Karalevičienė turi aukštąjį išsilavinimą, II 

vadybinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė turi aukštąjį 

išsilavinimą, II vadybinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Ališauskienė turi 

aukštesnįjį išsilavinimą. 

 

Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas  ir įsivertinimas, rezultatai, veiklos tobulinimo 

veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 

2018 m. mokyklos veiklos išorinis vertinimas nebuvo/nebuvo atliktas.  

2018 m. atlikus mokyklos vidaus įsivertinimą buvo tobulinama: 

 mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas; 

 mokyklos edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymui. 

 

Socialiniai partneriai  
 

2018 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su  UPC, Lietuvos vaikų ir jaunimo 

neformaliojo švietimo centru dėl projektų vykdymo. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Tarptautiniai partneriai – Ekseterio (Didžioji Britanija) švietimo įstaigos: Clyst Heath 

Primary School, Alphington Primary School, Pinhoe CE Primary School, The Topsham School, 

Bishopsteignton Primary School. 
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Kiti projektai ir programos 

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas 

1. Projektas pagal Erasmus+ programą „Embedding an innovative Values Led School 

Culture” („Vertybėmis grįsta lyderystė”) 

2. ES finasuojams projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ 

3. ES finansuojamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“. 

4. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ 

5. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 

6. Projektas „Gyvasis vanduo“ 

 

VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

1. Aukšti ketvirtų klasių mokinių pasiekimai vykdant NMPP standartizuotus testus.   

Mokyklą baigę mokiniai gerai parengti tolimesniam mokymuisi aukštesnėje pakopoje.   

2. Mokyklos mokiniai – miesto, šalies olimpiadų, konkursų, varžybų, švenčių 

dalyviai, laureatai. 

 3.  Kiekvienoje klasėje organizuota ne mažiau kaip 10 edukacinių veiklų, išvykų.  

 4. Įgyvendintas projektas Erasmus+ „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos 

kultūros įtvirtinimas“. 

5. Sutelkta aktyvi, siekianti bendrų tikslų mokyklos bendruomenė, kurioje vyrauja 

pagalbos ir pagarbos santykiai. Mokinių tėvai, rėmėjai skyrė mokyklai paramą ugdymo aplinkai 

gerinti. Gauta  3,0 tūkst. eurų paramos lėšų. 

 6. Tobulėjo mokytojų kompetencija. Sustiprėjo mokytojų patirties sklaida, mokykloje 

pravesta 88 atviros pamokos, veiklos. Nauja forma organizuotas mokytojų bendradarbiavimas ir 

patirties sklaida „Kolega–kolegai“, mokytojai mokėsi taikydami kolegialaus grįžtamojo ryšio 

bendradarbiavimą, šioje veikloje dalyvavo 100 %  mokytojų.  

7.  Ugdymo procese integruotos ilgalaikės   projektinės veiklos. Sudarytos trys naujos 

sutartys ES finansuojamų projektų įgyvendinimui. 

8. Mokykloje gerai sukomplektuotos klasės, didėjo mokinių skaičius. Mokyklai 

mokinio krepšelio lėšų pakako. 

 

Problemos ir jų sprendimo būdai 

 

Problema Sprendimo būdai 

Mokyklos erdvėms (pastatui, aplinkai) 

reikalinga renovacija. Dalies pastato stogo 

dangos pakeitimas. 

Būtinas mokyklo sporto salės apšiltinimas. 

 

Parengtas mokyklos šiltinimo ir modernizavimo 

projektas. 

 Mokyklos lėšomis atnaujinamos  ugdymosi 

aplinkos erdvės. 

Bendradarbiaujama su mokinių tėvų aktyvu 

ieškant galimybių įrengti edukacines aplinkas 

mokyklos teritorijoje. 

Mokyklos sporto aikštynui reikalingas 

atnaujinimas. 

Rengiamas  mokyklos sporto  aikštyno 

rekonstrukcijos projektas. 

Daugėja mokinių, kuriems reikalinga pagalba 

elgesio ir emocijų valdymui. 

Reikalingi papildomi pagalbos specialistai, etatų 

padidinimas. 

 

 

Direktorius                                     Aldona Marijona Karalevičienė 

   

 


