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Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 30 d. 

sprendimu Nr. T-134 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Mokyklos įsteigimo metai – 1991 m. (reorganizuota į Alytaus moksleivių kūrybos 

centrą); 2002 m. – VšĮ Alytaus jaunimo centras; 2012 m. – Alytaus jaunimo centras. 

Adresas – Tvirtovės g. 3, 62116 Alytus. 

Telefonai – (8 315) 25915. 

Elektroninis paštas – ajc@ajc.lt     

Interneto svetainės adresas – www.ajc.lt   

Mokyklos grupė – neformaliojo. 

Mokyklos tipas – neformaliojo ugdymo mokykla. 

Mokymo kalba – lietuvių. 

Mokymo forma – dieninė, vakarinė.  

Ugdymo programos – neformaliojo švietimo programa. 

Įstaigoje  dirba 66 darbuotojai:  

1 direktorius; 

1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

1 direktoriaus pavaduotojas ūkiui; 

1 metodinio darbo vadovas; 

3 metodininkai; 

44 mokytojai, iš jų: 7 mokytojai ekspertai, 7 mokytojai metodininkai, 14 vyresniųjų 

mokytojų, 12 mokytojų, 4 neatestuoti; 

2 akompaniatoriai; 

13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai, 

mato vienetai 

ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansa

vimo 

šaltinis 

Asigna

vimai 

(tūkst. 

Eur) 

2019 

m. 

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas ir paslaugų kokybės 

užtikrinimas 

0101 

 

Finansuoti 

neformalųjį 

vaikų ir 

suaugusiųj

ų švietimą 

Jaunimo 

centre 

Vaikų ir suaugusiųjų, 

lankančių 

neformaliojo 

švietimo užsiėmimus 

AJC, skaičius  

Mokinių 

skaičius 

(vnt.) – 1520 

Jūratė 

Treigienė 

SB 

 

562,9 

 

 

0102  Pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas  

Kvalifikacijos 

kėlimo 

renginių dienų 

Irena 

Pilipčikienė 

KT 

 

    1,3 

mailto:ajc@ajc.lt
http://www.ajc.lt/
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skaičius – 241 

0103  Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

paslaugų 

prieinamumas  

Suaugusių 

ugdytinių 

skaičiaus 

užtikrinimas 

(vnt.) – 256 

mok. 

Jūratė 

Treigienė 

SB    32.3 

0104  Priemonės ugdymo 

procesui užtikrinti  

Ugdymo 

priemonių 

įsigijimas (9,1 

tūkst. Eur) 

Juozas 

Biekša 

KT     9,1 

0201 Užtikrinti 

AJC 

aplinkos 

išlaikymą 

Ūkines- finansinės 

funkcijas atliekančio 

personalo 

apmokėjimas  

Etatų sk. 

(vnt.) – 14 

Violeta 

Kaškonienė 

Aldona 

Kubilienė 

SB 

KT 

133,7 

    5,6 

0202  Ugdymo aplinkos 

funkcionavimas 

Vieno 

mokinio 

išlaikymas 

(tūkst. Eur) – 

0,05 

Violeta 

Kaškonienė 

Aldona 

Kubilienė 

KT   76,0 

0203  Ugdymo aplinkos 

gerinimas  

Naujų erdvių 

pritaikymas 

ugdymui – 

(vnt.) – 9 

Juozas 

Biekša 

KT    10,5 

0204  Renginių 

organizavimas  

Renginių 

skaičius (vnt.) 

– 135 

Irena 

Pilipčikienė 

KT 

 

     2,9 

0205  Dalyvavimas 

projektuose  

Projektų 

skaičius (vnt.) 

–7 

Jūratė 

Treigienė 

SB 

KT 

     2,5 

     0,9 

0206  Įstaigos dalyvavimas 

miesto, regiono, 

šalies bei 

tarptautiniuose 

renginiuose  

Renginių 

skaičius (vnt.) 

–152 

Irena 

Pilipčikienė 

KT      4,0 

 

0207 

 

 Važiavimo keleiviniu 

transportu lengvatos  

Pavežamų 

Alytaus 

rajono 

mokinių 

skaičius (vnt.) 

–1 

Violeta 

Kaškonienė 

Aldona 

Kubilienė 

SB      0,1 

0208  Užtikrinti IT, saugos 

sistemų 

funkcionavimą  

Funkcionavim

ui skirtos 

lėšos (tūkst. 

Eur) – 0,5 

Juozas 

Biekša 

KT      3,0 

0209  Parama ir lengvatos 

ugdytiniams 

Ugdytinių 

skaičius (vnt.) 

– 127 

Violeta 

Kaškonienė 

Aldona 

Kubilienė 

KT     6,4 
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III. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO  ORGANIZAVIMAS 

              

Alytaus jaunimo centro vizija – į kiekvieną ugdytinį orientuota neformaliojo švietimo 

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

atskaitingumo principais. 

Įgyvendinant Alytaus jaunimo centro 2019–2021 metų strateginio ir 2019 metų veiklos 

planuose nustatytus tikslus ir uždavinius, orientuotus į švietimo paslaugų kokybės ir ugdymo 

aplinkos gerinimą, buvo pasirinktos prioritetinės 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. 

   Alytaus jaunimo centre ugdytiniams siūloma rinktis jų polinkius ir interesus 

atitinkančius užsiėmimus, sudaromos sąlygos siekti asmeninės ir pilietinės brandos, ugdytis 

gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus. Didelis dėmesys įstaigoje skiriamas 

ugdytinių motyvacijos, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimui, individualių gabumų 

ugdymui, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą (-si) per užsiėmimus, ruošiant juos ne tik 

kūrybinių darbų konkursams, festivaliams, bet ir skatinant bei formuojant jų  požiūrį į tolesnės 

veiklos pasirinkimą. Alytaus jaunimo centras ne tik stengiasi įtraukti vietos bendruomenę į centro 

organizuojamus renginius, tačiau siekia ir pats aktyviai dalyvauti Alytaus bendruomenės gyvenime. 

Alytaus jaunimo centre užsiėmimai vyksta pagal patvirtintas individualaus ir grupinio 

darbo veiklos programas. 2019 m. buvo vykdoma 80 neformaliojo švietimo programų (2018–2019 

m. m.). Veiklos sritys: muzikinis (vokalo, instrumentinis), choreografijos ir šokio, sporto, teatro, 

dailės, medijų, techninės kūrybos, etnokultūros, kalbų, asmenybės ugdymas, socialinio emocinio ir 

finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas. Vykdomas programas lankė 1520 ugdytinių (2019-

12-31 duomenimis).                

Vykdomos programos: 

 

MUZIKA 

Vokalas (solinis ir ansamblinis dainavimas, duetai)   

Gitara (individualus mokymas, duetai)  

Fortepijonas  

Klavišiniai instrumentai 

Akordeonas 

Mušamieji instrumentai  (individualus mokymas, duetai) 

Smuikas 

Saksofonas 

Liaudies instrumentai  (kapela) (individualus ir ansamblinis grojimas)  

Lengvosios muzikos orkestras 

Vokalinė instrumentinė jaunimo grupė 

CHOREOGRAFIJA, SPORTAS 

Sportiniai šokiai 

Šiuolaikinis šokis (vaikams ir suaugusiesiems) 

Choreografija (individualus mokymas ir duetai) 

Šokiai (vaikams, jauniams, suaugusiesiems, ansambliams) 

Tautiniai šokiai 

Linijiniai šokiai vaikams ir suaugusiems 

Baletas (individualūs, grupiniai užsiėmimai) 

Gatvės šokiai 
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Breikas 

Savigyna 

TECHNINĖ KŪRYBA, DAILĖ, MEDIJOS 

Grožio ir sveikos gyvensenos pradedantiesiems ir pažengusiems studija (jaunimui ir 

suaugusiesiems) 

Meninė fotografija 

Anglų kalba (ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams ir suaugusiesiems (pradedantiesiems (Beginner 

1 ir Beginner 2–3 lygis)ir pažengusiems) 

Dailė (vaikams ir suaugusiesiems) 

Dailė ir  keramika 

Keramika  

Jaunųjų žurnalistų kursai 

Rankdarbiai 

Siuvimo dizainas  

Interjero puošyba, dizainas 

Socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo programa „Aflatoun“ 

Asmenybės ugdymas (Motinos ir mažylio studija)   

Braižomoji grafika ir kompozicija 

Maketavimas ir konstravimas 

Projektavimo programos AUTOCAD mokymas  

Dramos studija „Skrajokliai“ 

Miuziklo pastatymas 

 

Mokinių pasiekimai  

 

Alytaus jaunimo centro ugdytiniai 2018–2019 mokslo metais dalyvavo miesto, 

regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tapo jų nugalėtojais ir prizininkais: 

1. VIII-asis Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2019“, laureatų 

diplomas, 39 mokiniai; 

2. Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Baltic Amber Seinai“ II vieta, 21 mokinys; 

3. XVI Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Etiudas ir ne tik“, laureato diplomas, 1 

mokinys; 

4. IX Respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“, laureato 

diplomas, 1 mokinys; 

5. Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Wigrascek“, laureato diplomas, 11 

mokinių; 

6. Tarptautinis jaunimo teatrų festivalis „Moj teatr, moj kapriz“, laureato diplomas, 17 

mokinių; 

7. LRT VI Respublikinis vaikų ir jaunimo menų konkursas-festivalis „Šokio 

karalienė“, diplomantai, 37 mokiniai; 

8. Tarptautinis konkursas „Champions Cup 2019“, Grand prix, 1 mokinys, III vieta, 1 

mokinys; I vieta, 1 mokinys, II vieta, 1 mokinys; 

9. Nacionalinis moksleivių rašinių konkursas „Mūsų teisės, mūsų laisvės, mūsų 

Europa. Kokius įsivaizduoji ateities europiečius?“, II vieta, 1 mokinys; 

10. Vaikų ir jaunimo respublikinis konkursas „Mes – tai muzika“, laureato diplomas, 

12 mokinių; 

11. XV-asis tarptautinis konkursas „Pavasario fiesta“, II vieta, 4 mokiniai, III vieta, 2 

mokiniai; 

12. Populiariosios muzikos festivalis-konkursas „Rudeninė karuselė“, III vieta, 1 

mokinys; 

13. Šokių varžybos „Alytus open 2018“, 1 vieta, 1 mokinys, 3-4 vieta, 2 mokiniai, 3 

vieta, 1 mokinys; 
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14. Lietuvos Hobby klasių ir Solo latino sportinių šokių čempionatas, I vieta, 2 

mokiniai, II vieta, 2 mokiniai, III vieta, 2 mokiniai; 

15. Festivalis „Šokiai visiems“, 1-2 vieta, 1 mokinys; 

16. Tarptautinis šokio konkursas-festivalis „Space 2019“, I vieta, 25 mokiniai; 

17. Lietuvos Šou ir Modernaus šokio čempionatas, I vieta, 51 mokinys. 

 

Alytaus jaunimo centro ugdytiniai 2019–2020 mokslo metais dalyvavo miesto, 

regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tapo jų nugalėtojais ir prizininkais: 

1. Alytaus miesto lopšelių-darželių, bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo 

ugdymo įstaigų tautosakos konkursas „Leliumoj“, laureato diplomas, 12 mokinių; 

2. IX-asis Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė – 2020“, I vieta, 4 

mokiniai, II vieta, 1 mokinys; 

3. Tarptautinis jaunųjų menininkų konkursas „Success factor“, Grand Prix, 9 mokiniai, 

II vieta, 1 mokinys; 

4. Tarptautinis teatralizuotas vaikų konkursas „Šokio karalienė“, diplomantai, 40 

mokinių; 

5. XVII-asis Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Etiudas ir ne tik“, laureato diplomas, 

1 mokinys; 

6. IV-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Idėjų sąskrydis 2019“, 

I vieta, 8 mokiniai, III vieta, 7 mokiniai; 

7. Televizijos konkurso „Dainų dainelė“ miesto turas, laureatai, 10 mokinių; 

8. Televizijos konkurso „Dainų dainelė“ apskrities turas, laureatas, 1 mokinys; 

9. Tarptautinis šokių festivalis-konkursas „Merry Christmas Baltic Amber Ryga 2019“, 

I vieta, 11 mokinių; II vieta, 32 mokiniai. 

Kita neformaliojo švietimo veikla 

 

Alytaus jaunimo centro ugdytiniai nuolat dalyvauja miesto, regiono, šalies 

renginiuose, Jaunimo centro veiklose, akcijose, šventėse. Bendruomenė kasmet organizuoja 

koncertus, kultūrinius renginius Alytaus miesto bendruomenei, dalyvauja respublikiniuose bei 

tarptautiniuose įvairaus žanro konkursuose. 2019 metais surengtos įvairaus formato parodos, 

koncertai miesto gyventojams, festivaliai, projektiniai susitikimai, seminarai, išvykos, pilietiškumo 

akcijos, skirtos įvairaus amžiaus grupių asmenims. Įstaiga rengia tradicinius renginius, kasmetines 

šventes. Ugdytiniai pristato renginius ugdytinių tėvams ir bendruomenei: organizuotos dailės ir 

keramikos studijos „Vingiorykštė“, dailės studijos „Vaizduotis“, dailės ir keramikos studijos, 

siuvimo dizaino studijos, meninės fotografijos studijos,  braižomosios grafikos ir kompozicijos, 

maketavimo ir konstravimo, asmenybės ugdymo programos „Mamos ir mažylio studija“, 

suaugusiųjų tapybos studijų ugdytinių darbų parodos, dailės mokytojų darbų paroda. Pastatyti ir 

ugdytiniams rodyti spektakliai „Kolumbo gimtadienis“, lėlių teatro monospektaklis „Panama labai 

graži“, miuziklas „Baltaragio malūnas“. Vyko vokalinių studijų „Boružėlė“, „Šypsena“, „Bel 

Canto“, „Astrėja“ koncertai, tradicinis gyvos muzikos koncertas „Muzikos paradas“, miesto 

bendruomenei organizuoti Žemės dienos ir Žemės valandos renginiai Rotušės aikštėje. Drauge su 

partneriais – Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ organizuotas neįgaliųjų švietėjiškas 

renginys-diskusija „Už teisę kurti ir būti savimi“. Alytaus jaunimo centre buvo eksponuojama ir 

pristatyta Kremenčiuko (Ukraina) vaikų plakatų paroda „Tegul saulė visad šviečia virš Lietuvos“. 

Vyko šokių studijų „Rūta“ ir „Tau“, smuiko, klavišinių, fortepijono klasių koncertai. Tradiciškai 

vyko mokslo metų pabaigos renginys bei Alytaus jaunimo centro meninės krypties šalies ir 

tarptautinių konkursų ir festivalių-konkursų 1–3 vietų laimėtojų, prizininkų, laureatų apdovanojimų 

šventė, mokslo metų pradžios šventė, kalėdinis koncertas.  
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Alytaus jaunimo centre veikia Arbatos klubas, kuris organizuoja bendruomenės 

stiprinimo veiklas, skleidžia sveikos gyvensenos idėjas. Aktyvių tėvų klubas inicijuoja 

bendruomenės renginius, tradicijų ir etnografinių veiklų puoselėjimą. 

Alytaus jaunimo centre sudarytos galimybės atsiskleisti ir pasiekti gerų rezultatų 

gabiems ir talentingiems vaikams miuziklo grupėje ir lengvosios muzikos orkestro grupėje. 

Miuziklo grupė jau yra pastačiusi ne tik respublikinio, bet ir tarptautinio pripažinimo susilaukusius 

miuziklus: „Eglė – karalienė žalčių“ ir „Baltaragio malūnas“. Lengvosios muzikos orkestras 

„Feels“ aktyviai dalyvauja miesto ir įstaigos renginiuose, pritraukia gabius vaikus iš įvairių 

Jaunimo centro studijų ir klasių. 

 

Prevencinė veikla ir renginiai 

 

Siekiant ugdyti savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių 

ir atsakingo sprendimų priėmimo kompetencijas, į ugdymo procesą integruojamas socialinis 

emocinis ugdymas. Į visas neformaliojo švietimo programas integruotas socialinis emocinis 

ugdymas, mokome ne tik dalyko, bet orientuojamės į kompetencijų, reikalingų „sėkmingam“ 

gyvenimui, ugdymą. Mokytojams teikiama pagalba socialinio emocinio ugdymo integravimui į 

ugdymo procesą: parengtos rekomendacijos, tobulinamos kompetencijos, vykdomi refleksiniai 

pokalbiai, aptariami veiklos rezultatai.  

Alytaus jaunimo centre 7 mokytojai į ugdymo programas integruoja tarptautinę 

socialinio ir finansinio raštingumo programą „Aflatoun“. Šios programos misija – stimuliuoti 

vaikus ir jaunimą įgalinti save socialiai ir ekonomiškai tam, kad gerintų savo gyvenimą bei kurtų 

teisingesnį pasaulį. Tarptautinė socialinio ir finansinio raštingumo programa Aflatoun remiasi 

Vaiko teisių konvencijos nagrinėjimu, analizavimu, praktiniais mokymais kaip suderinti socialines 

ir ekonomines teises.  

Siekiant ugdyti tvarų požiūrį į aplinkosaugą, siekį spręsti ekologines problemas, 

raginti prisidėti prie darnaus vartojimo ir skleisti aplinkosaugines idėjas, vykdoma programa 

„Darni mokykla“. Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti 

darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus 

pasirinkimus, įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas. 

Skatinant padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai 

naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos 

rinktis sveiką gyvenimo būdą dalyvaujama programoje „Sveikata visus metus“. 

2019 metais vykdyti prevenciniai, pilietiškumo renginiai, akcijos. Alytaus jaunimo 

centro ugdytiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotoje akcijoje „Užkrėsk 

gerumu“. Jos metu bendradarbiaujant su VšĮ „Gerumo skraistė“ asmenybės ugdymo programos 

„Mamos ir mažylio studija“ ugdytiniai aplankė senelius, surengė jiems spektaklį ir dailės 

užsiėmimą.  

Kiekvienais metais dalyvaujama visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje laisvės gynėjų 

dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Organizuota pilietiškumo akcija „Aš myliu Lietuvą“, bendruomenės akcija „Spalvotos 

Velykos“, Diena be automobilio. 

Surengtas renginys miesto bendruomenei „Sėkmingų moterų seminaras „Žavi mama“. 

Renginys „Žavi mama“ subūrė draugėn Alytaus miesto mamas, kurios, būdamos motinystės 

atostogose, dažnai įsisuka į buitinę rutiną, nebeturi laiko ir jėgų pasirūpinti savo fizine ir emocine 

sveikata, užsiimti sau malonia veikla ir skirti laiko sau. Renginio metu mamos turėjo galimybę 

pabendrauti, užsiimti kūrybine veikla, sudalyvauti grožio ir sveikos gyvensenos studijos 

užsiėmime, išbandyti dailės, siuvimo dizaino veiklas, o tuo metu jų mažyliai turiningai leido laiką 

Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Alytaus jaunimo centre veikiantis 

„Arbatos klubas“ renginio metu pristatė natūralių arbatų ir žolelių naudą organizmui, imuniteto 

stiprinimui, sveikatinimui, surengė degustaciją. 
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 Vasaros stovyklos, tarptautiškumas 

 

2019 metų vasarą Alytaus jaunimo centro ugdytiniams, miesto mokiniams 

organizuotos 2 stovyklos, Dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ kiekvieną vasarą organizuoja 

kultūrines-poilsines stovyklas, kurių metu siekiama ugdyti vaikų kūrybines kompetencijas, plėsti 

suvokimą apie sveiką gyvenseną, ugdyti socialinius įgūdžius. Programos vykdymo metu dalyviai 

dalyvavo sportiniuose užsiėmimuose, mankštose, aktyvioje veikloje, sveikatinimo programoje. 

Ugdant vaikų kūrybiškumą buvo organizuojami įvairūs šokio, dainos, eilėraščių kūrimo, talentų 

konkursai, organizuojama tėvų diena. 

Alytaus jaunimo centre trečią kartą surengta vasaros dienos stovykla. Dienos 

stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairaus pobūdžio užsiėmimuose, išbandė neformaliojo ugdymo 

veiklas, socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo ugdymo veiklas, dalyvavo edukacinėse 

programose, išvykose, aktyviai leido laiką. Buvo ugdomas dalyvių kūrybinis potencialas, 

asmeninės, socialinės, pilietinės kompetencijos. Veiklų metu vaikams padedama kryptingai augti ir 

tobulėti, pažinti neformaliojo švietimo veiklas ir atrasti savo talentus.  

Alytaus jaunimo centre stiprinamas tarptautiškumas: įstaigos bendruomenė dalyvavo 

edukacinėje programoje Gardine (Baltarusija) „Lietuviškojo kultūrinio ir istorinio paveldo 

Baltarusijoje taikymas ugdymo procese“. Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Gardino 

mokykla Nr. 39. 

Dramos studijos „Skrajokliai“ ugdytiniai dalyvavo vaikų teatrų festivalyje „Raganė“ 

Seinuose (Lenkija). Dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“ dalyvavo tarptautiniame šokių 

festivaliuose „Baltic Amber Seinai 2019“ Seinuose (Lenkija) ir „Merry Christmas Baltic Amber 

2019“ Rygoje (Latvija). Dramos studija „Skrajokliai“ ir miuziklo grupė dalyvavo tarptautiniame 

vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Wigrascek“, Suvalkuose (Lenkija). Dainų ir šokių ansamblis 

„Tarškutis“ bei baleto studija „Jete“ vyko į tarptautinį festivalį „Meet the tradition“ Montecatini 

(Italija). Jaunimo centro ugdytiniai dalyvavo Gižycko (Lenkija) jaunimo festivalyje, taip pat teikė 

Lietuvos-Lenkijos jaunimo bendradarbiavimo projektą. Šokio studija „Vakarė“ dalyvavo „O Laur 

Rzecha“ Žešuve (Lenkija), čempionate „IDO modern and contemporary dance world championship 

Grandprix“ Ossa (Lenkija).  

Alytaus jaunimo centro miuziklo grupė vyko į JAV, kur aplankė ir savo programą 

parodė lietuviškose mokyklose Milvokyje, Čikagoje. 

 

IV.  FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Alytaus jaunimo centro dalininkė (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimu Nr. T-180 Alytaus jaunimo centrui 

perduotas nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš savivaldybės biudžeto, kuris yra lygus 

29 eurams. 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 metus: 

1. Savivaldybės biudžeto švietimo programos vykdymui – 698 336 eurų, iš jų: 

1.1. finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Jaunimo centre – 562 954 

eurų; 

1.2. užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą – 133 782 eurų; 

1.3. įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus – 1 600 eurų; 

2. Savivaldybės biudžeto sveikatos programos vykdymui – 450 eurų, iš jų: 

2.1. įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones – 

450 eurų; 

3. Savivaldybės biudžeto infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo 

programos vykdymui – 400 eurų, iš jų: 

3.1. įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemones - 400 eurų; 

4. Paramos lėšos  – 6 805 eurų: 
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4.1. Alytaus miesto Zonta klubas – 5 000 eurų; 

4.2. VšĮ kultūros ir medijų namai – 1 200 eurų (bilietai į koncertą); 

4.3. labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ – 14 eurų (materialinės vertybės); 

4.4. VMI pervestos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos – 591 eurų. 

5. Vykdyto projekto „Courage“ ES lėšos – 1 750,00 eurų. 

6. Veiklos pajamos per finansinius 2019 metus: 

6.1. iš veiklos, gautos tenkinant viešuosius interesus – 115 791 eurų: 

6.1.1. už suteiktas paslaugas (būrelinė veikla) – 110 570 eurų; 

6.1.2. už suteiktas naudojimosi patalpomis paslaugas, instrumentų nuomą, koncertus,  

Alytaus miesto savivaldybės padengtos renginių išlaidos, tai yra renginio, skirto pasaulinei žemės 

dienai paminėti ir Europos atliekų mažinimo savaitės renginių organizavimo – 5 221 eurų; 

7. Informacija apie įstaigos įsigytą ir nurašytą ar kitaip perleistą ilgalaikį turtą per 

finansinius metus: 

7.1. įsigytas materialusis ilgalaikis turtas –11 984 eurų; 

7.2. nurašyto, perleisto ilgalaikio turto 2019 metais įstaigoje nebuvo. 

8.  Įstaigos sąnaudos per finansinius metus: 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų pavadinimas Finansuojamos 

sąnaudos, Eur 

Įstaigos sąnaudos, Eur 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo 

733 984  5 421 

 

2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 808  9 526 

3. 

 

Komunalinių paslaugų ir ryšių: 

- šildymo  

- elektros energijos 

- vandentiekio ir kanalizacijos 

- kitų komunalinių paslaugų 

- ryšių 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 593 

10 168 

  4 769 

  1 588 

               1 825 

  2 243 

4. Komandiruočių  2 176   5 743 

5. Transporto  197   3 292 

6. Kvalifikacijos kėlimo -   2 296 

7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo - 17 445 

8. Sunaudotų atsargų savikaina 14     42 783 

6. Kitų paslaugų    6 314  21 743 

Iš viso:   743 493 128 842 

  

9. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 66 darbuotojai, metų 

pabaigoje – 66 darbuotojai. 

 10. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 24221,13 eurų: 

10.1. išlaidos darbo užmokesčiui sudarė  – 23639,98 eurų; 

10.2. socialinio draudimo įmokoms – 581,15 eurų.  

11. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 

kolegialių organų narių išmokoms. 

Įstaiga kolegialių organų neturi. 

12. Įstaiga, išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 

nepatyrė. 

Tobulinant ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės ir vaikų ir jaunimo 

užimtumo, Alytaus jaunimo centre 2019 m. įrengtos ar atnaujintos 9 erdvės: 

• naujai įrengtas 4 darbo vietų metodinis kabinetas; 

• atnaujinti 6 kabinetai: pakeista grindų danga, atnaujinta sienų danga; 

•  įrengta garso izoliacija, įrengtos lentynos instrumentams, įsigyta baldų kabinetams; 
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• konferencijų salėje pakeisti baldai; 

• pakeisti pagrindinio įėjimo laiptai, įrengta šviečianti įstaigos pavadinimo reklaminė 

iškaba, spalvingi dviračių stovai.  

 Turtinama informacinių komunikacinių technologijų bazė: 2019 m. įsigyta 3 

spausdintuvai, atnaujinta pagrindinio pastato (Tvirtovės g. 3) vaizdo stebėjimo sistema. 

 

V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 

 

Alytaus jaunimo centro ugdytiniams buvo suteiktos mokesčio už neformalųjį vaikų ir 

suaugusiųjų švietimą lengvatos: 

• trims ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos vienai veiklai (50 proc.) – 8 

ugdytiniams; 

• ugdytinių pasirinktai trečiai ir daugiau veiklos rūšių (50 proc.) – 13 ugdytinių; 

• ugdytiniams, lankantiems įstaigą 5 ir daugiau metų (30 proc.) – 55 ugdytiniams; 

• nuolaidų kortelės gausioms šeimoms „Alytus – viena šeima“ turėtojams (30 proc.) – 

17 ugdytinių; 

• senjorų nuolaidų kortelių turėtojams (30 proc.) – 11 ugdytinių. 

• socialiai remtinų šeimų vaikams (50 proc.) – 13 ugdytinių. 

• gabiems ir talentingiems ugdytiniams (100 proc.) – 30 ugdytinių. 

Kaimuose ir miesteliuose gyvenančių pavežamų mokinių lengvatos suteiktos 1 

ugdytiniui. 
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VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI,  DALYVAVIMAS 

PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 

Savivalda (struktūra) 

 

Įstaigoje veikia Alytaus jaunimo centro taryba, Alytaus jaunimo centro mokytojų 

taryba, Alytaus jaunimo centro metodinė taryba, Alytaus jaunimo centro darbo taryba. 

 

 
 

 

Mokyklos vadovai 

 

 Alytaus jaunimo centrui vadovauja direktorė Jūratė Treigienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Irena Pilipčikienė, direktoriaus pavaduotojas ūkiui  Juozas Biekša. 

 

Įstaigos strateginio plano ir 2019 m. suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai ir prioritetai, jų 

įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika  

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

Planuota Įvykdyta 

1.  Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, skaičiaus augimas  (lankytojų skaičius) 

 

1400 

 

1520 (109 proc.) 

2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (dienų 

sk.) 

150  

 

241 (dienos) 
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3. Naujų veiklų pasiūla, kvalifikuotos paslaugos 

(suaugusių ugdytinių skaičiaus didėjimas (vnt.) 

200 256 (128 proc.) 

4. Priemonės ugdymo procesui užtikrini (ugdymo 

priemonių įsigijimas (tūkst. Eur.) 

8,1 9,1 (112 proc.) 

5. Atnaujinti ir remontuoti įstaigos infrastruktūrą (ugdymo 

aplinkų skaičius (vnt.) 

4 9 (225 proc.) 

6. Renginių organizavimas (renginių sk.) 50 135 (270 proc.) 

7. Įstaigos dalyvavimas šalies bei tarptautiniuose 

renginiuose (renginių sk. vnt.) 

50 152 (304 proc.) 

8. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose (projektų sk.) 

5 7 (133 proc.) 

9. Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus 

(projektų sk.) 

2 2 (100 proc.) 

 

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

veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 

2019 metais atliktas Alytaus jaunimo centro platusis veiklos kokybės įsivertinimas. 

Nustatyti stiprieji ir tobulintini rodikliai ir jų aspektai. Pasirinkti tobulinti rodikliai ir jo aspektai. 

2020 planuojam atlikti pasirinktos srities giluminį vertinimą. Gauti duomenys bus panaudoti įstaigos 

veiklos tobulinimui, rezultatai skelbiami viešai.  

 

Socialiniai partneriai  

 

Alytaus jaunimo centras aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su neformaliojo švietimo 

įstaigomis, kultūros įstaigomis šalyje ir užsienyje, siekiama bendradarbiavimo su jaunimo 

organizacijomis. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Alytaus jaunimo centre organizuojamas 

atsižvelgiant į mokyklos veiklos planą. Su socialiniais partneriais pasirašomos sutartys, kuriose 

aptariami ilgalaikiai bendradarbiavimo tikslai, sritys ir formos arba rengiami atskiri projektai ar 

programos tam tikrų tikslų įgyvendinimui.  

2019 metais pasirašytos partnerystės sutartys su Asociacija 3A studija, UAB „Alytaus 

naujienos“, VO Alytaus šokių studija „Alemana“,  Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, 

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Alytaus lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Alytaus miesto klubu Zonta, 

Jaunimo klubas „Visiems“. Aktyviai bendradarbiaujama su VšĮ „Gerumo skraistė“. 

Kartu su socialiniais partneriais 2019 m. buvo organizuojamos edukacinės programos, 

parodos, konkursai, minimos tradicinės ir valstybinės šventės, vykdoma projektinė veikla. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas, projektai ir programos 

 

Minint 2019 Pasaulio lietuvių metus, vyko Alytaus jaunimo centro ugdytinių vizitas į 

JAV lietuviškas mokyklas Milvokyje, Čikagoje. Centro ugdytiniai ir pedagoginiai darbuotojai 

aplankė lietuviškas mokyklas, susipažino su Čikagos, Milvokio lietuvių bendruomenių veikla, rodė 

miuziklą „Baltaragio malūnas“. Ugdytiniams buvo sudarytos galimybės užmegzti ir palaikyti ryšius 

su lietuvių bendruomenėmis. 

Palaikomas glaudus ryšys su partneriais iš Gižycko (Lenkija). 2019 m. rugsėjo 18–19 

dienomis Alytaus jaunimo centro ugdytiniai ir mokytojai viešėjo Gižycke, Lenkijoje. Vienintelius iš 

Lietuvos dalyvauti pirmą kartą vykusiame Jaunimo kultūros festivalyje pakvietė Gižycko pavieto 

mokyklų ir švietimo įstaigų priežiūros centras. Festivalio koncerte pasirodė Gižycko pavieto įvairių 

ugdymo įstaigų ir Alytaus jaunimo centro kolektyvai, vyko abiejų šalių ugdytinių darbų paroda. Tuo 

pat metu vyko kūrybinės floristikos, rankdarbių gamybos, judesio teatro su pantomimos ir šokio 
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elementais dirbtuvės. Festivalio organizatorių sumanymas – dviejų šalių ugdytinių darbus išreikšti 

judesiu, emocijomis, vaizdu. Koncerte pasirodė šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ kolektyvas 

(mok. A. Saulevičiūtė ir S. Bujanauskaitė) ir solo kūrinius atliko vokalinės studijos „Bel Canto“ 

ugdytinės Vakarė Jarmalavičiūtė ir Kotryna Ciūnytė (mok. A. Ramanauskaitė). Jaunimo centro 

kolektyvai išsiskyrė savo profesionalumu. „Tai buvo unikalus pasirodymas“ – apibūdino renginio 

šeimininkai. Parodoje buvo eksponuojami trys Jaunimo centro ugdytinių darbai: braižomosios 

grafikos ir kompozicijos studijos ugdytinės Dianos Kirkliauskaitės darbas „Balta – juoda“ (mok. D. 

Želnienė), „Mamos ir mažylio“ studijos ugdytinių bendras kūrybinis darbas „Laisvės angelas“ (mok. 

S. Kazlauskaitė) ir dailės ir keramikos studijos ugdytinės Liucijos Šerelytės sukurtas „Išnykęs dodo 

paukštis“ (mok. I. Junevičienė). 

2019 m. birželio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis kultūros ir meno sritysesu 

Gardino (Baltarusija) vidurine mokykla Nr. 39. 

Įgyvendinant socialinių problemų prevenciją, vykdant patyčių, žalingų įpročių, 

priklausomybės nuo informacinių technologijų, smurto, savižudybių, nusikalstamumo prevenciją, 

sėkmingai įgyvendinti projektai ir programos: 

1. Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“. Tikslas – integruoti 

darnaus vystymosi temą į ugdymo turinį. Programoje dalyvaujama jau ketvirtus metus.  

2. Projektas „Sveikata visus metus“. Tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos 

suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Programoje Alytaus jaunimo centras 

dalyvauja jau trečius metus. 

3. Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“, Aplinkos apsaugos srities priemonė, renginys 

„Žemės valanda 2019“. Įgyvendinant projektą suorganizuotas Žemės valandos renginys, įtraukiantis 

visą miesto bendruomenę ir primenantis apie aplinkosaugos problemas. 

4. Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“, Visuomenės sveikatos gerinimo srities priemonė, 

renginys „Žavi mama“. Įgyvendinant projektą surengtas renginys miesto mamoms, auginančioms 

vaikus, esančioms motinystės atostogose. Renginio metu dalyvės klausė psichologės, trenerės, 

vizažistės pranešimus, dalyvavo praktiniuose neformaliojo švietimo užsiėmimuose, bendravo ir 

dalijosi patirtimi. Renginio tikslas – gerinti mamų psichoemocinę sveikatą, suteikti terpę socialumui, 

didinti užimtumą. 

5. Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“ Švietimo gerinimo srities priemonė, vaikų vasaros 

poilsio dienos stovykla „Vasara su AJC“. Trečiosios Alytaus jaunimo centro stovyklos metu 40 

miesto vaikų dalyvavo įvairaus pobūdžio užsiėmimuose, išbandė naujas veiklas, aktyviai leido laiką. 

Buvo ugdomas dalyvių kūrybinis potencialas, asmeninės, socialinės, pilietinės kompetencijos. Veiklų 

metu vaikams buvo padedama kryptingai augti ir tobulėti, pažinti neformaliojo švietimo veiklas ir 

atrasti savo talentus. 

6. Projektinė iniciatyva „Užkrėsk gerumu“. Asmenybės ugdymo programos „Mamos ir 

mažylio studija“ ugdytiniai keliavo susitikti su VšĮ Gerumo skraistės lankytojais, padovanojo jiems 

savo kurtą spektakliuką, paveikslą ir kartu sudalyvavo piešimo užsiėmime. Iniciatyvos įgyvendinimo 

tikslas -prasmingas kartų dialogas, bendradarbiavimas ir tarpusavio santykių kūrimas, socialinių 

emocinių įgūdžių lavinimas. 

7. Partnerystė projekte „Teatras keliauja pas vaikus“. Alytaus jaunimo centras dalyvavo 

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos „Asitežas“ projekte, kurio metu miesto vaikams buvo rodomi 

interaktyvūs spektakliai. Pagrindinė projekto mintis, jog teatras nelaukdamas kada ateis žiūrovai, gali 

pats atvykti ten, kur vaikai ir jaunimas jų laukia. 

2019 metais taip pat teiktos projektų paraiškos Alytaus jaunimo centro gabių vaikų 

ugdymo programos miuziklo grupės kuriamam miuziklui ir supervizijų mokymo metodo Alytaus 

jaunimo centro pedagoginiams darbuotojams išbandymui. 
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VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

Neformaliojo švietimo įstaigos veikla siejama su ugdymu, todėl apie įstaigos 

veiksmingumą sprendžiama iš konkrečių rezultatų. Ypač džiugina pedagogų, kolektyvų, ugdytinių 

pažanga ir pasiekimai ne tik vietos, bet ir tarptautiniu mastu, garsinantys Alytaus ir Lietuvos vardą 

visame pasaulyje. Ugdytiniai kiekvienais metais yra pagerbiami už Alytaus miesto vardo garsinimą, 

nuolat dalyvauja konkursuose, festivaliuose. 

Alytaus jaunimo centro gabių vaikų ugdymo programos miuziklo grupė dalyvavo vizite 

į JAV lituanistines mokyklas Čikagoje, jų miuziklas „Baltaragio malūnas“ sulaukė ne tik miesto, 

šalies, bet ir tarptautinio pripažinimo. Po vizito miuziklo režisieriai Ieva Ivanauskienė, Jonas 

Gaižauskas bei Alytaus jaunimo centro direktorė Jūratė Treigienė gavo Alytaus miesto mero padėkas 

už stropų ir kūrybišką darbą. 

Šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ ugdytinės tapo Lietuvos šou ir modernaus šokio 

čempionato I-osios vietos nugalėtojomis. Alytaus jaunimo centro ugdytiniai skynė laurus ne tik 

šokio, teatro ar muzikos konkursuose, bet ir nacionaliniame rašinių konkurse, kur Jaunųjų žurnalistų 

kursų narė užėmė antrąją vietą. 

Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo su tėvais stiprinimui, ieškoma 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdų ir formų. Atliktas mikroklimato tyrimas tėvams, siekiant 

išsiaiškinti tėvų požiūrį į įstaigą, jų įsitraukimą į veiklą. Tyrimas parodė, jog į įstaigos švenčių 

organizavimą įsitraukia trečdalis tėvų, o daugiau nei du trečdaliai domisi įstaigos renginiais, tiek pat 

dalyvauja renginiuose. Beveik visi tėvai yra patenkinti įstaigos teikiamomis paslaugomis ir mano, 

kad jų vaikų poreikiai įstaigoje yra tenkinami. Džiugu, jog įstaigos pedagogai, kaip gerais savo 

dalyko specialistais pasitiki beveik visi tėvai ir mano, jog pedagogai yra visuomet pasiruošę 

bendradarbiauti, geranoriški, teisingi vaikams. Alytaus jaunimo centro mikroklimatą kaip gerą arba 

labai gerą įvertino beveik visi tėvai. Atsižvelgiant į tėvų apklausos metu teiktus siūlymus, buvo 

įrengtos kūdikių pervystymo vietos. Tėvai aktyviai dalyvauja Alytaus jaunimo centro tarybos 

veikloje, veikia Aktyvių tėvų klubas, kuris inicijuoja bendruomenės veiklas, renginius, šventes. 

 Alytaus jaunimo centras dalyvauja socialinėse ir projektinėse programose, vykdoma 

prevencinė veikla. Dalyvaujama programoje „Darni mokykla“, „Sveikata visus metus“, į ugdymo 

procesą integruojamas socialinis emocinis ugdymas ir tarptautinė socialinio ir finansinio raštingumo 

programa „Aflatoun“. Kiekvienais metais Alytaus jaunimo centras prisijungia prie Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro inicijuojamos akcijos „Užkrėsk gerumu“, kuomet vykdo socialines iniciatyvas. 

Tokios ugdymą papildančios veiklos leidžia užtikrinti visapusišką vaikų tobulėjimą ir stiprių 

socialinių įgūdžių ugdymą.  

 Besimokanti bendruomenė. Alytaus jaunimo centro 2018–2020 metų strateginio plano 

viena iš veiklos efektyvumo krypčių – besimokančios bendruomenės kultūros stiprinimas. 

Alytaus jaunimo centro pedagoginiai darbuotojai 2019 m. dalyvavo nacionalinio 

projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose.  

Siekiant tobulinti Alytaus jaunimo centro veiklą bei ją kokybiškai planuoti, 2019 m. 

buvo atliekamos apklausos ir tyrimai ugdytiniams, tėvams, darbuotojams ir įstaigos bendruomenei. 

Vykdyta ugdytinių apklausa, kuria buvo siekta išsiaiškinti ugdytinių požiūrį į ugdymą(si) bei jiems 

kylančius mokymosi sunkumus, atliktas Alytaus jaunimo centro ugdytinių laisvalaikio užimtumo, 

būrelių ir studijų užsiėmimų, renginių poreikių tyrimas. Vykdytas pakartotinis tyrimas „Alytaus 

jaunimo centro ugdytinių mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimas“, kuris pirmą kartą buvo 

atliktas 2018 m., atlikta lyginamoji analizė.Tyrimai atlikti siekiant įvertinti ugdytinių rezultatų 

pokyčius ir pažangą bei tobulinti ugdymo proceso organizavimą, buvo lyginami abiejų apklausų 

rezultatai. Atlikta Alytaus jaunimo centro darbuotojų apklausa „Mikroklimato tyrimas“, nustatytos 

stipriosios ir tobulintinos sritys.  Tyrimo rezultatai panaudoti veiklos tobulinimui. 

Per 2019 metus 48 pedagoginiai darbuotojai dalyvavo 80 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (1081 val.) 100 proc. mokytojų vykdo patirties sklaidą, veiklos reflektavimą, savianalizę, 
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vykdomi metiniai vadovo ir mokytojų veiklos vertinimo pokalbiai. Aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai atestuoti 3 (100 proc.) mokytojai. 

Problemos: 

1. 43 proc. Alytaus jaunimo centro mokytojų darbas keliose darbovietėse silpnina 

tapatinimo su organizacija, bendruomeniškumo jausmą.  

2. Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas Alytaus jaunimo centre dėl nepakankamo 

etatų skaičiaus. 

 3. Paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas dėl paslaugų kainų didėjimo. 

2019 metais siekėme saviraiškaus ugdytinių dalyvavimo Alytaus jaunimo centro 

veiklose, nes dalyvavimas neformaliojo švietimo mokyklos gyvenime yra toks pat svarbus 

asmenybės augimui, kaip ir formalusis ugdymas. Alytaus jaunimo centro veikla, numatyta 2019–

2021 metų strateginio ir 2019 metų veiklos planuose, pasiekė planuotus rezultatus ir daugelį rodiklių 

viršijo. 

 

 

 

 

Direktorė              Jūratė Treigienė  

 


