
PATVIRTINTA 

Alytaus jaunimo centro direktoriaus  

2020 m. sausio 16 d. 

įsakymu Nr. V-8 

       

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PROGRAMA 

 

VIZIJA 

  

Užtikrinta neformaliojo švietimo kokybė, mokinių saviraiškos įvairovė, neformaliojo 

vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra. 

 

MISIJA 

 

Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, ugdyti 

sėkmingą, gebantį kurti, laisvą ir aktyvų pilietį. 

 

VERTYBĖS 

 

 Tautiškumas ir pilietiškumas 

 Kūrybiškumas, išradingumas ir iniciatyvumas 

    Bendradarbiavimas ir partneriškumas 

 Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms 

 Ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

  

 Bendruomeniškumas, veikimas kartu 

 Emocinės gerovės stiprinimas 

 

SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

 Tradicijų  puoselėjimas 

 Patogi geografinė padėtis mieste 

 Aplinkos tinkamumas kūrybiškumui 

ugdyti 

 Ugdytinių pasiekimai 

 Platus neformaliojo švietimo veiklos 

 pasirinkimas 

 Mokinių ugdymosi motyvacija 

 Įstaigos bendruomenės  įtraukimas į 

mokyklos valdymą 

 Socialinių emocinių įgūdžių diegimas į 

ugdymo turinį 

 Veikia darbuotojų motyvavimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema  

 Teigiamas mikroklimatas. Ugdytiniai 

jaučiasi saugūs ir pasitikintys savimi 

 Bendradarbiavimas su partneriais 

 Įstaigos bendruomenės renginių 

 Nepakankamas dalies mokytojų 

bendradarbiavimas su  ugdytinių tėvais 

 Ugdymo proceso planavimas 

 Neformaliojo švietimo paslaugų  

plėtra 

 Individualios vaiko pažangos,  

pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo 

sistema 

 Bendruomenės Įtraukimas į veiklų 

planavimą 

 Ugdytinių dalyvavimas kuriant 

 ugdymo aplinką 
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organizavimas ir dalyvavimas šalies ir 

tarptautiniuose renginiuose  

Galimybės Grėsmės 

 Ugdymo proceso tobulinimas 

 Naujų metodų taikymas ugdymo procese 

ir naujų veiklos rūšių plėtra 

 Įstaigos įvaizdžio stiprinimas 

 Mokytojo darbo ir poilsio aplinkos 

gerinimas 

 Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

  Aktyvių tėvų klubo veiklų formų 

įvairinimas 

 Veikimas kartu 

 Ugdytinių dalyvavimas kuriant ugdymo 

aplinkas 

 Stiprėjanti neformaliojo švietimo 

tiekėjų konkurencija 

 Neformaliojo švietimo  

neprieinamumas dėl nepakankamo mokytojų 

etatų skaičiaus 

 Nepalankus steigėjo požiūris į 

neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą Alytaus 

jaunimo centre 

 Paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas 

dėl paslaugų kainų didėjimo 

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I tikslas 

Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką neformaliojo ugdymo(si) procesą. 

 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti metodinę veiklą tobulinant užsiėmimo vadybą. 

2. Skatinti ugdytinių saviraišką. 

3. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo švietimo veiklos priežiūrą, ugdomąjį 

konsultavimą. 

4. Skatinti nuolatinį mokytojų profesinį tobulėjimą. 

5. Tobulinti Alytaus jaunimo centro kokybės įsivertinimo procesą. 

6. Užtikrinti ugdymo aplinkos gerinimo, priemonių įsigijimo ir tinkamo lėšų 

panaudojimo vykdymą. 

 

II tikslas 

Plėtoti įstaigos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir stiprinti emocinę gerovę.  

 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti bendruomeniškumą ieškant įvairių bendradarbiavimo formų. 

2. Didinti tėvų vaidmenį įstaigos gyvenime. 

3. Vykdyti socialines, prevencines ir projektines veiklas. 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

Alytaus jaunimo centro veikla organizuojama įgyvendinant šias programas: 

1. Ugdytinių saviraiškos tenkinimo programa. 

2. Pedagoginio konsultavimo ir priežiūros planas (priedas Nr. 1). 

3. Mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) 2020–2022 metų 

atestacijos programa (priedas Nr. 2). 

4. Darbuotojų profesinio tobulėjimo (kvalifikacijos tobulinimo) programa (priedas Nr. 

3). 

5. Įstaigos infrastruktūros atnaujinimo ir ugdymo aplinkos gerinimo programa 

(priedas Nr. 4). 
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6. Lėšų paskirstymo programa (priedas Nr. 5). 

7. Renginių organizavimo ir kultūrinės veiklos programa (priedas Nr. 6). 

 

Priemonė, veikla Atsakingi 

asmenys 

Įvykdymo 

terminas 

Priemonės, veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliai 

Tikslas 1. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką neformaliojo ugdymo(si) procesą  

Uždavinys 1.1. Stiprinti metodinę veiklą tobulinant užsiėmimo vadybą 

Dalyvauti Alytaus miesto 

mokytojų metodinėje dienoje 

ir nacionalinėje 

konferencijoje-edukacinėse 

darbuotėse „PAŽINTI. 

PATIRTI. GRĄŽINTI“ 

J. Treigienė 

I. Doškuvienė 

R. Pangonienė 

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Vasario 18 d. Metodinėje dienoje ir 

nacionalinėje konferencijoje 

dalyvavo 5–7 pedagoginiai 

darbuotojai. 

Vykdyti kolegialaus 

grįžtamojo ryšio mainus 

„Kolega–kolegai“  

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Mokytojai pasirinktinai 

stebėjo 1–2 kolegų 

užsiėmimus, aptarė 

rezultatus. 

Organizuoti kolegialaus 

grįžtamojo ryšio mainų 

„Kolega–kolegai“ patirties 

sklaidą 

J. Treigienė 

I. Doškuvienė 

Vasaris Mokytojai dalijosi 

pastebėjimais, patirtimis 

mokytojų susirinkime. 

Vesti integruotus 

užsiėmimus, renginius  

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

Sausis–gruodis Mokytojai pasirinktinai 

pravedė 1–2 integruotus 

užsiėmimus, renginius. 

Organizuoti vestų integruotų 

užsiėmimų, renginių patirties 

sklaidą 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Metodinėse grupėse aptartos 

vestos integruotos pamokos, 

renginiai. Metodinėje dienoje 

arba per mokytojų 

susirinkimą pristatytos 

integruotų užsiėmimų, 

renginių patirtys po 1–2 iš 

kiekvienos metodinės grupės. 

Vesti atvirus užsiėmimus I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis  Kiekvienoje metodinėje 

grupėje pravesti ir aptarti ne 

mažiau kaip 2 atviri 

užsiėmimai. 

Organizuoti vestų atvirų 

užsiėmimų patirties sklaidą  

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Metodinėje dienoje arba per 

mokytojų susirinkimą 

pristatytos atvirų užsiėmimų 

patirtys po 1–2 iš kiekvienos 

metodinės grupės. 

Dalintis socialinio emocinio 

bei socialinio ir finansinio 

raštingumo ugdymo 

R. Pangonienė 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

Sausis–gruodis Socialinio emocinio ugdymo 

bei socialinio ir finansinio 

raštingumo programos 
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integravimo patirtimi S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Mokytojai 

„Aflatoun“ integravimo 

patirtimi  pasidalinta 

kiekvienoje metodinėje 

grupėje. Apibendrintos 

metodinių grupių patirtys 

pristatytos per metodinę 

dieną. 

Dalintis profesinio 

tobulėjimo renginiuose, 

vebinaruose, nuotoliniuose 

mokymuose ir kt.  įgyta 

patirtimi ir inovacijomis 

I. Doškuvienė  

S. Degutytė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Kiekvienoje metodinėje 

grupėje vykdytas dalijimasis 

patirtimi,  naujovių sklaida.  

Grupių atstovai pristatė po 2–

3 patirtis, inovacijas 

mokytojų susirinkimuose 

arba metodinėse dienose. 

Skleisti metodinės, dalykinės, 

pedagoginės  literatūros, 

edukacinių straipsnių, TV 

laidų įžvalgas, naujoves 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Kiekvienos metodinės grupės 

atstovų pristatytos po 1–2 

metodinės, dalykinės, 

pedagoginės literatūros, 

straipsnių, TV laidų įžvalgos, 

naujovės  mokytojų 

susirinkimuose arba 

metodinėse dienose. 

Integruoti socialinį emocinį 

ugdymą į ugdymo procesą 

R. Pangonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Kiekvienas mokytojas 

integravo 1–2 temas kas 

mėnesį į ugdymo procesą 

pagal pateiktas 

rekomendacijas;  

7 mokytojai į ugdymo 

procesą integravo tarptautinę 

socialinio ir finansinio 

raštingumo programą 

„Aflatoun“. 

Organizuoti metodines dienas 

Alytaus jaunimo centro 

pedagoginei bendruomenei 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis  

Birželis 

Organizuotos 2 metodinės 

dienos Alytaus jaunimo 

centro pedagoginei 

bendruomenei. 

Atnaujinti ugdymo programų 

formas 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

Gegužė–

birželis 

Atnaujintos ugdymo 

programų formos, mokytojų 

2020–2021 m. m. ugdymo 

programos parengtos pagal 

atnaujintas formas. 

Atlikti ugdytinių mokėjimo 

mokytis kompetencijos lygio 

nustatymo analizę   

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

Spalis–

lapkritis 

Atliktas ugdytinių mokėjimo 

mokytis kompetencijos lygio 

nustatymo tyrimas ir 

lyginamoji analizė.   
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Uždavinys 1.2. Skatinti ugdytinių saviraišką 

Ugdytinių saviraiškos tenkinimo programa   

Vykdyti gabių ir talentingų 

vaikų ugdymo programas 

I. Ivanauskienė 

J. Gaižauskas 

R. Stankevičius 

Sausis–gruodis Vykdytos 2 gabių ir 

talentingų vaikų ugdymo 

programos: miuziklas 

,,Mamma  Mia“, lengvosios 

muzikos orkestras–grupė 

,,Feels“. 

Organizuoti ir vykdyti 

projektus ir teminius 

renginius, kurių metu 

lavinami ugdytinių mąstymo, 

kūrybiškumo, lyderystės ir 

kiti gebėjimai, elgesio, 

bendravimo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai 

R. Pangonienė 

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Dalyvauta projekte „Play for 

future“. 

Organizuotas bendruomeninis 

socialinio emocinio ugdymo 

gerosios patirties, metodų ir 

idėjų sklaidos renginys  

Vykdytos ne mažiau kaip 3 

bendruomenės šventės, 

akcijos, iniciatyvos  

kūrybiškumo, lyderystės, 

elgesio, bendravimo, 

bendradarbiavimo temomis. 

Ugdyti tarptautiškumą ir 

pilietiškumą  

J. Treigienė 

D. Bagdonienė 

R. Moisejenkienė 

L. Moisejenka 

Sausis–gruodis Užmegzti bendradarbiavimo 

ryšiai su Gardino 

(Baltarusija) mokykla Nr. 

39, dalyvauta bendroje 

kultūrinėje veikloje, 

vykdytas vizitas. 

Bendradarbiauta su Gižycko 

pavieto (Lenkija) mokyklų ir 

švietimo įstaigų priežiūros 

centru, teiktas projektas 

bendrai tarptautinei 

kultūrinei veiklai finansuoti; 

 Partnerystė Šiaurės šalių–

Baltijos regiono     jaunimo 

projekte „Play for future“.  

Organizuotos ne mažiau kaip 

2 tautinio patriotinio ir 

pilietinio ugdymo renginiai, 

akcijos. 
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Ugdyti darnaus vystymosi 

kompetencijas 

 

 

D. Bagdonienė 

R. Pangonienė 

Sausis–gruodis  Veikė programos „Darni 

mokykla“ darbo grupė, 

organizuotos veiklos 

aplinkosaugos temomis 

pagal programos veiklos 

planą. 

Organizuoti ne mažiau kaip 

3 renginiai aplinkosaugos 

temomis: Žemės diena, 

Žemės valanda, Europos 

diena. 

Aplinkosaugos ugdyme 

dalyvavo 5 mokytojai ir 50 

mokinių. 

Vykdomas vaikų vasaros 

poilsio organizavimas: 

Kultūrinė-poilsinė stovykla 

Alytaus miesto socialiai 

remtinų vaikų dieninė 

stovykla  

R. Moisejenkienė 

L. Moisejenka 

 

J. Treigienė 

Birželio mėn. 

 

 

Liepos mėn. 

Organizuota kultūrinė-

poilsinė vaikų vasaros poilsio 

stovykla, į organizavimą 

įsitrauktas Aktyvių tėvų 

klubas. 

Uždavinys 1.3. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo švietimo veiklos priežiūrą, ugdomąjį 

konsultavimą  

Įgyvendinti ugdymo planą J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

Sausis–gruodis Užsiėmimus lankė ne mažiau 

1400 lankytojų. 

Įgyvendinti pedagoginio 

konsultavimo ir priežiūros 

planą: 

mokytojų užsiėmimų, 

renginių stebėjimas, analizė 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

Sausis–gruodis Stebėta ne mažiau 50 

mokytojų užsiėmimų, 

renginių,  aptarti rezultatai, 

suteiktas grįžtamasis ryšys. 

 

Darbuotojų veiklos vertinimo 

ir metinių pokalbių su 

mokytojais organizavimas 

įstaigos tikslams pasiekti; 

Darbuotojų veiklos ataskaitų 

ir mokytojų savianalizės 

ataskaitų analizavimas ir 

vertinimas 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

 

Iki  

sausio 31 d. 

Iki  

birželio 19 d.  

100 proc. įvertinti  darbuotojų 

veiklos rezultatai, numatytos 

kitų metų užduotys, aptartos 

veiklos tobulinimo sritys, 

lūkesčiai. 

Vykdyti mokytojų atestaciją, 

teikti konsultavimą ir pagalbą 

besirengiantiems atestuotis 

mokytojams 

I. Pilipčikienė 

 

Sausis–gruodis Vykdyta 2020 m. mokytojų 

atestacijos programa. 

 

Uždavinys 1.4. Skatinti nuolatinį mokytojų profesinį tobulėjimą 

Parengti profesinio 

tobulėjimo (kvalifikacijos 

tobulinimo) programą 

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

Sausis Parengta 2020 m. profesinio 

tobulėjimo programa. 
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Skelbti mokytojams 

informaciją apie 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

profesinio tobulėjimo 

renginius mieste, 

respublikoje, užsienyje, 

virtualioje erdvėje   

S. Degutytė Sausis–gruodis Mokytojai nuolat gavo 

informaciją apie profesinio 

tobulėjimo galimybes mieste, 

respublikoje, užsienyje. 

Stiprinti socialines emocines 

kompetencijas pasitelkus 

supervizijų grupės metodą 

J. Treigienė 

I. Doškuvienė 

D. Bagdonienė 

Sutartu laiku 

su 

supervizoriais 

Surengta po 5 supervizijų 

užsiėmimus 4 grupėms. 

 

Dalyvauti ilgalaikėse 

profesinio tobulinimo 

programose 

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

R. Pangonienė 

Sausis–gruodis Dalyvauta 2–3 ilgalaikėse 

profesinio tobulinimo 

programose po 3–4 

mokytojus. 

Pristatyti ilgalaikių profesinio 

tobulinimo programų 

naujoves ir praktikas 

pedagoginei Alytaus jaunimo 

centro bendruomenei 

I. Doškuvienė 

A. Čikiševienė  

S. Bujanauskaitė 

A. Šeduikis 

Sausis–gruodis Ilgalaikių profesinio 

tobulinimo programų 

naujovių ir praktikų sklaida ir 

aptarimas per metodinę dieną 

arba mokytojų susirinkimus. 

Dalyvauti respublikiniuose, 

miesto,  Alytaus jaunimo 

centro organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose, 

konferencijose, kuriuose 

mokytojai įgytų 

kompetencijų pamokos 

struktūros kokybei gerinti, 

įvairesnių darbo formų 

taikymui dirbant su itin 

gabiais mokiniais, 

tarpdalykinių ryšių ir 

integruotų pamokų vedimui, 

vertinimo sistemų 

tobulinimui. 

Pedagoginiai 

darbuotojai  

Sausis–gruodis Profesinio tobulėjimo 

renginiuose dalyvauta ne 

mažiau kaip 150 dienų. 

Organizuoti Alytaus jaunimo 

centro bendruomenei 

edukacinius bei 

bendruomeniškumo 

stiprinimo seminarus 

I. Doškuvienė  

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Sutartu su 

lektoriais laiku 

Organizuota ne mažiau kaip  

2 seminarai bendruomenei. 

Dalyvauti vebinaruose, 

mokymuose nuotoliniu būdu 

Pedagogai Sausis–gruodis Vebinaruose, mokymuose 

nuotoliniu būdu dalyvavo 

tikslinės grupės arba atskiri 

pedagogai pagal poreikį. 

Kaupti ir analizuoti duomenis 

apie mokytojų profesinį 

tobulėjimą (pateikti 

pažymėjimus, pildyti 

įsivertinimo  anketas) 

J. Treigienė 

S. Degutytė 

Sausis–gruodis Parengta duomenų apie 

mokytojų profesinį 

tobulėjimą analizė, mokytojai 

užpildę įsivertinimo anketas. 

Nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

Respublikos švietimo, 

mokslo ir  sporto 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

I. Doškuvienė 

Sausis–gruodis Teisiniai  Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo 

ir  sporto ministerijos, 
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ministerijos,  Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus 

nutarimus, įsakymus, 

rekomendacijas 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos švietimo ir 

sporto skyriaus dokumentai 

nagrinėti ir aptarti per 

mokytojų susirinkimus. 

Uždavinys 1.5. Tobulinti Alytaus jaunimo centro kokybės įsivertinimo procesą 

Įvykdyti Alytaus jaunimo 

centro veiklos kokybės 

įsivertinimą: 

 Platusis įsivertinimas 

 Giluminis srities (-

čių) įsivertinimas 

 Rezultatų 

apibendrinimas 

 Rezultatų pristatymas 

bendruomenei 

 Mikroklimato tyrimas  

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

Darbo grupė 

 

 

 

Sausis–vasaris  

Kovas–spalis 

 

Lapkritis 

 

Lapkritis 

 

Gruodis  

 

Atliktas Alytaus jaunimo 

centro veiklos kokybės 

platusis įsivertinimas, 

nustatyti stiprieji ir tobulintini 

veiklos rodikliai ir jų 

aspektai, apibendrinti 

rezultatai pristatyti 

bendruomenei. 

Atliktas pasirinkto rodiklio ir 

jo aspektų giluminis 

įsivertinimas, mikroklimato 

tyrimas, rezultatai pristatyti 

bendruomenei. 

Rezultatai panaudoti veiklos 

tobulinimui. 

Įvykdyti neformaliojo 

švietimo paslaugų poreikio 

tyrimą 

I. Doškuvienė 

S. Degutytė 

Gegužė–

birželis  

Atlikta neformaliojo švietimo 

paslaugų poreikio tyrimo 

apklausa, susisteminti ir 

pristatyti rezultatai. 

Uždavinys 1.6. Užtikrinti ugdymo aplinkos gerinimo, priemonių įsigijimo ir tinkamo lėšų 

panaudojimo vykdymą. 

Vykdyti ugdymo aplinkos 

gerinimo programą: 

įsigyti naujos įrangos, 

ugdymo priemonių, prekių ir 

paslaugų ugdymo proceso 

gerinimui  

J. Treigienė 

J. Biekša 

 

Sausis–gruodis Įvykdytas paslaugų ir prekių 

įsigijimo poreikio 

nustatymas. 

Sudarytas ir įvykdytas viešųjų 

pirkimų planas. 

Įgyvendinta infrastruktūros 

atnaujinimo ir ugdymo 

aplinkos gerinimo programa. 

Užtikrinti savalaikį ir 

racionalų lėšų panaudojimą 

J. Treigienė 

A. Kubilienė 

Sausis–gruodis Įgyvendinta lėšų paskirstymo 

programa. 

Gerinti Alytaus jaunimo 

centro aplinkas   

J. Treigienė 

J. Biekša 

I. Doškuvienė  

Sausis–gruodis Įgyvendintos 2–3 Alytaus 

jaunimo centro įvaizdžio 

formavimo darbo grupės 

iniciatyvos. 

Tikslas 2. Plėtoti įstaigos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir stiprinti emocinę gerovę 

Uždavinys 2.1. Stiprinti bendruomeniškumą ieškant įvairių bendradarbiavimo formų 

Įvertinti ir skatinti ugdytinių 

pasiekimus 

 

R. Pangonienė 

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Birželis Suorganizuotas meninės 

krypties šalies ir tarptautinių 

konkursų ir festivalių-

konkursų 1–3 vietų laimėtojų, 

prizininkų, laureatų ir 

mokytojų pagerbimas. 
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Organizuoti renginius ir 

dalyvauti miesto, regiono, 

šalies, tarptautiniuose 

renginiuose 

 

R. Pangonienė 

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Organizuota ne mažiau 50 

renginių, vykdoma 2020 m. 

renginių organizavimo ir 

kultūrinės veiklos programa;  

dalyvauta ne mažiau 50 

miesto, regiono, šalies, 

tarptautinių renginių. 

Puoselėti tradicines, 

etnografines veiklas 

D. Bagdonienė 

R. Moisejenkienė 

L. Moisejenka 

R. Remeikienė 

R. Mekišaitė 

Sausis–gruodis Dalyvauta tradicinius šokius 

puoselėjančių Lietuvos 

mokyklų konkurse „Visa 

mokykla šoka“. 

Įvykę ne mažiau kaip du 

tradiciniai, etnografiniai 

renginiai: Užgavėnės, 

„Kaziuko kermošius“. 

Puoselėti įstaigos tradicijas R. Pangonienė 

S. Degutytė 

D. Bagdonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Sukurta darbo grupė Alytaus 

jaunimo centro jubiliejiniams 

metams paminėti, įvykę ne 

mažiau kaip 3 darbo grupės 

susitikimai, sudarytas 

veiksmų planas. 

Įvykę 3 tradiciniai renginiai: 

„Muzikos paradas“, mokslo 

metų pradžios renginys, 

kalėdinis renginys. 

Įgyvendinti mokytojų 

suplanuotas veiklas 

bendruomeniškumo ir 

emocinio stiprinimo srityse 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Įgyvendinta 75 proc. 

mokytojų suplanuotų 

asmeninių veiklų. 

Inicijuoti bendradarbiavimą 

su kaimyninių savivaldybių 

neformaliojo švietimo 

įstaigomis 

J. Treigienė 

I. Pilipčikienė 

Sausis–gruodis Užmegzti bendradarbiavimo 

ryšiai su 3–4 kaimyninių 

savivaldybių neformaliojo 

švietimo įstaigomis. 

Uždavinys 2.2. Didinti tėvų vaidmenį įstaigos gyvenime 

Skatinti tėvų į(si)traukimą ir 

aktyvumą  

 

 

J. Treigienė 

S. Degutytė 

J. Biekša 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis  

 

 

Įgyvendintos ne mažiau kaip 

2 tėvų iniciatyvos;  

įgyvendintas  ne mažiau kaip 

1 tėvų siūlymas įstaigos 

atnaujinimui arba veiklos 

kokybės gerinimui. 
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Skatinti ugdytinių, mokytojų 

ir tėvų partnerystę 

organizuojant įstaigos 

renginius  

J. Treigienė 

S. Degutytė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

 

Sausis–gruodis Tėvai įtraukti į ne mažiau 

kaip 2 renginių organizavimą. 

Uždavinys 2.3. Vykdyti socialines, prevencines ir projektines veiklas 

Integruoti socialinį emocinį 

ugdymą į ugdymo procesą 

R. Pangonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Kiekvienas mokytojas 

integravo 1–2 temas kas 

mėnesį į ugdymo procesą 

pagal pateiktas 

rekomendacijas; 7 mokytojai 

į ugdymo procesą integravo 

tarptautinę socialinio ir 

finansinio raštingumo 

programą „Aflatoun“. 

Teikti projektų paraiškas D. Bagdonienė 

R. Pangonienė 

Pagal 

paskelbtą 

paraiškų 

teikimo laiką 

Pateiktos 4 paraiškos 

projektams finansuoti arba 

projektų partnerystei. 

Dalyvauti projektinėse 

programose 

D. Bagdonienė 

R. Pangonienė 

S. Degutytė 

Sausis–gruodis Dalyvauta 3 respublikinėse 

projektinėse programose: 

Darni mokykla, Užkrėsk 

gerumu, Sveikata visus 

metus. 

Vykdyti socialinės 

partnerystės veiklas 

R. Pangonienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

Sausis–gruodis Vykdyti ne mažiau kaip 2 

renginiai įtraukiant socialiai 

pažeidžiamas grupes: 

Senjorų darželio lankytojai, 

savarankiško gyvenimo namų 

gyventojai 

 

 

 

_________________________ 


