
ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS JŪRATĖS TREIGIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-20 Nr. ________  

Alytus 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

                   Alytaus jaunimo centro vizija – į kiekvieną ugdytinį orientuota neformaliojo švietimo 

mokykla, paremta bendruomeniškumo, savivaldumo, atsinaujinimo, siekio tobulėti, atvirumo ir 

atskaitingumo principais. 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Kokybiško ir darnaus ugdymo(si) proceso užtikrinimas, paslaugų gavėjų saviraiškos ir 

laisvalaikio užimtumo, neformaliojo švietimo poreikių tenkinimas.  

Konstruktyviai sąveikaujančios bendruomenės augimas. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, besimokančios bendruomenės kultūros 

stiprinimas.  

Veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas. 

Sveikos, estetiškos, kūrybišką darbą skatinančios ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo 

aplinkos kūrimas. 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018-ŲJŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

 

 

 

 

Atsakingi vykdytojai 

Planuota Įvykdyta 

1.  Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo 

švietimo užsiėmimus, skaičiaus augimas  

(lankytojų skaičius) 

 

1300 

 

1695 (130 proc.) 

2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas (mokytojų ir renginių sk.) 

    150 mokytojų 

    200 renginių  

161 (107 proc.) 

318 (159 proc.) 

3.  Naujų veiklų pasiūla, kvalifikuotos paslaugos 

(suaugusių ugdytinių skaičiaus didėjimas (vnt.)  

  

 127 

 

259 (204 proc.) 

4.  Priemonės ugdymo procesui užtikrinti  

(ugdymo priemonių įsigijimas (tūkst. Eur.) 

 

 6,7 

 

   8,5 (127 proc.) 

5.  Atnaujinti ir remontuoti įstaigos infrastruktūrą 

(ugdymo aplinkų skaičius (vnt.)                                       3                                   

 

     17 

6.      Renginių organizavimas (renginių sk.)      

             100                 106 (106 proc.) 

  7.      Įstaigos dalyvavimas šalies bei tarptautiniuose               50                   84 (168 proc.) 

           renginiuose (renginių sk. vnt.) 

 

  8.     Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose  

          projektuose (projektų sk.)                                                  3                     4 (133 proc.) 

  9.    Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus 

           (projektų sk.)                                                                     2                     2 (100 proc.) 

 

 



 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Kokybiško 

ir darnaus 

ugdymo(si) 

proceso 

užtikrinimas, 

neformaliojo 

švietimo 

poreikių  

tenkinimas.  

 

Teikiamos 

kokybiškos 

neformaliojo 

švietimo, 

saviraiškos ir 

laisvalaikio 

užimtumo 

paslaugos. 

 

Ugdytinių skaičius, 

proc. dalis ugdytinių 

poreikio tenkinimas. 

 

 

 

Ugdytinių skaičius planuotas 

1300, įstaigą lankė 1693  (130 

proc.) ugdytiniai (2018-12-31 

duomenys). 

 

100 proc. ugdytinių suteiktos 

kokybiškos neformaliojo 

švietimo paslaugos, tenkinami 

saviraiškos poreikiai. 

 

1.2. Mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

organizavimo ir 

gautų duomenų 

panaudojimo 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuotas 

Alytaus jaunimo 

centro veiklos 

kokybės 

įsivertinimas. 

Gauti duomenys 

panaudoti įstaigos 

veiklos 

tobulinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoginių 

darbuotojų, 

dalyvavusių veiklos 

kokybės 

įsivertinime, 

mokymuose 

skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 mokytojai dalyvavo  

mokymuose „Mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

modelis ir jo etapai“ Alytaus 

jaunimo centro pedagoginiams 

darbuotojams. 

Sudaryta Alytaus jaunimo 

centro veiklos įsivertinimo 

darbo grupė; 

Parengtas Alytaus jaunimo 

centro veiklos kokybės 

įsivertinimo tvarkos aprašas. 

Atliktas Alytaus jaunimo 

centro veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

Apklausoje dalyvavo 47 (100 

proc.) pedagoginiai 

darbuotojai. 

Parengta įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo ataskaita;  

Su gautais rezultatais 

supažindinama įstaigos 

bendruomenė. Išoriniai įstaigos 

partneriai ir suinteresuotieji 

asmenys informuojami apie 

svarbiausius rezultatus ir 

tolimesnius veiksmus. 

Įsivertinimo duomenys 

panaudoti bendruomenės 

sprendimams ir 

įsipareigojimams dėl veiklos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tobulinimo. 

Tobulintini veiklos aspektai 

bus stiprinami integruotomis 

veiklomis, darbu metodinėse 

grupėse, dalijimusi patirtimi ir 

informacija, kolegialiu 

mokymusi.  

 

1.3. Tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

informavimas ir 

švietimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukurta tėvų 

informavimo, 

bendradarbiavimo

, įtraukimo į 

ugdymo procesą, 

sprendimų 

priėmimą sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. dalis ugdytinių 

tėvų dalyvauja 

kuriant ir puoselėjant 

įstaigos kultūrą; 

Aktyvių tėvų klubo 

veikla, teminiai 

susirinkimai, 

diskusijos, mokymai, 

tėvų pasiūlytų 

neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti esami ryšiai su tėvais, 

atlikta pagalbos mokiniams, 

tėvams, informavimo ir 

švietimo poreikio analizė. 

7 proc. tėvų aktyviai dalyvauja 

ugdymo procese, Aktyvių tėvų 

klubo veikloje, tėvų pasiūlytų 

neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinime, 

inicijuoja bendrus mokinių, 

tėvų, šeimų renginius, rengia 

edukacinės programas, 

dalyvauja projektinėje veikloje 

(Alytaus jaunimo centro 

mokinių, tėvų, mokytojų 

komanda laimėjo 2 vietą 

respublikiniame projekte 

„Sveikata visus metus“). 

Apie 75 proc. dalyvauja 

apklausose, atvirų durų dienose 

tėvams, individualiuose 

pokalbiuose. 

90–100 proc. tėvų dalyvauja 

renginiuose, bendrose veiklose, 

padeda ruošiantis renginiams. 

Tėvai aktyviai dalyvauja 

Alytaus jaunimo centro tarybos 

veikloje. 

 

1.4. Nuolatinis 

mokytojų 

tobulėjimas, 

veiklos 

reflektavimas, 

mokymasis visą 

gyvenimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

ugdymo kokybės 

gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, skaičius 

Proc. dalis 

mokytojų, kurie 

vykdo savo patirties 

sklaidą. 

 

 

 

 

 

 

 

161 (įvykdyta 107 proc.) 

pedagoginių darbuotojų 

dalyvavo 318 (įvykdyta 159 

proc.) kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

(Planuota – 200 renginių). 

100 proc. mokytojų vykdo 

patirties sklaidą, veiklos 

reflektavimą, savianalizę, 

vykdomi metiniai vadovo ir 

mokytojų veiklos vertinimo 

pokalbiai. 

Aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai atestuoti 2 (100 

proc.) mokytojai. 

 



1.5. Sveikos, 

estetiškos, 

kūrybiškumą 

skatinančios 

aplinkos kūrimas 

ir gerinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengta poilsio 

zona mokytojams, 

aptarnaujančio 

personalo 

darbuotojams  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau 1 erdvė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengtas poilsio/persirengimo  

kambarys aptarnaujančio 

personalo darbuotojams. 

Įrengtas tualetas, pritaikytas 

neįgaliųjų poreikiams. 

Įrengta patalpa degamajai 

krosniai. 

Atnaujinta konferencijų salė, 

pritaikyta kameriniams 

renginiams, seminarams, 

integruotiems užsiėmimas 

organizuoti, įrengta poilsio 

zona. 

Įkurta žaidimų zona fojė. 

Atnaujintas 1 mokomasis 

kabinetas. 

Naujai įrengtos 2 

choreografijos ir sporto salės,  

atnaujintos  2 choreografijos 

salės. 

Atnaujintos ir pritaikytos 

švietimo reikmėms patalpos 

Vingio 15A filiale: 

3 kabinetai, 

1 rūbinė, 

1 persirengimo kambarys, 

2 tualetai. 

Iš viso: 17 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3. 1. Gabių vaikų ugdymas. Sudarytos galimybės atsiskleisti ir pasiekti gerų 

rezultatų gabiems ir talentingiems vaikams 

atsiskleisti ir pasiekti gerų rezultatų miuziklo 

grupėje ir šiemet įkurtoje lengvosios muzikos 

orkestro grupėje. 

Veiklai vykdyti gautas finansavimas iš Alytaus 

miesto savivaldybės. 

Surengta 12 spektaklių Alytaus jaunimo centro, 

mokyklų mokiniams, Alytaus miesto 

bendruomenei, 5 spektakliai – šalyje ir užsienyje. 

Tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Bobų 

vasara“, Kuresarėje, Saremos saloje (Estija) buvo 

suteiktos trys laureato nominacijos: „Už meninę 

visumą“, „Už režisūrą“, „Vokalinę išraišką“, 

tarptautiniame teatrų festivalyje „Minu teater – 

minu kapriis“ Maardu (Estija) – laureato 

nominacija. 



Miuziklo grupės spektaklis „Baltaragio malūnas“ 

2019 metų apdovanojimuose „Alytus – mano 

širdy!” nominuotas už Alytaus miesto 

vardą  šalyje ir užsienyje. 

3.2. Socialinio emocinio ugdymo 

integravimas į ugdymo turinį. 

Į visas neformaliojo švietimo programas 

integruotas socialinis emocinis ugdymas, mokome 

ne tik dalyko, bet orientuojamės į kompetencijų, 

reikalingų „sėkmingam“ gyvenimui, ugdymą. 

Mokytojams parengtos socialinio emocinio 

ugdymo integravimo į ugdymo turinį 

rekomendacijos. 

Ugdomos vaikų socialinės emocinės 

kompetencijos (100 proc. ugdytinių). 

Vykdoma vaikų socialinių įgūdžių ir finansinio 

raštingumo programa „Aflatoun“ (90 ugdytinių). 

3.3. Neformaliojo  suaugusiųjų švietimo 

paslaugų plėtra. 

Parengtos 2 paraiškos suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo programų finansavimui gauti. 

Veiklai vykdyti gautas finansavimas. 

Įvykdytas suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

projektas, kurio metu kūrybinio rašymo, finansinio 

raštingumo seminarai, paskaitų ciklo renginiai 

tarmių, Lietuvos 100 - mečio temomis buvo 

siūlomi nemokamai. 2 projektuose dalyvavo 110 

dalyvių. 

Įstaigoje užsiėmimus lanko 259 neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų dalyviai. 

3.4. Ugdymo aplinkos gerinimas, 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 

 

Patalpos pritaikytos neįgaliųjų patekimui į pastatą. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  
 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Lyderystė 

6.2. Strateginis mąstymas 

 

 

Direktorė                                                 __________                    Jūratė Treigienė        2019-01-20 
                                                                                   (parašas)                               

 


