
ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS JŪRATĖ TREIGIENĖS 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-01-20 Nr. ________  

Alytus 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2021-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 uţsiėmimus, skaičiaus augimas  

(lankytojų skaičius) 

 

        1300 

 

  1310 

2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas (dienų  skaičius) 

 

          300 

 

    330 

3.  Naujų veiklų pasiūla, kvalifikuotos paslaugos 

(suaugusių ugdytinių skaičiaus uţtikrinimas 

 (vnt.)  

  

          180 

 

    180 

4.  Priemonės ugdymo procesui uţtikrinti  

(ugdymo priemonių įsigijimas (tūkst. Eur) 

 

           8,0                                    

 

   10,5  

5.  Atnaujinti ir remontuoti įstaigos infrastruktūrą 

(ugdymo aplinkų skaičius (vnt.)                                        3                              

 

        4 

6.      Renginių organizavimas (renginių sk.)                             50                  106 

               

  7.      Įstaigos dalyvavimas šalies bei tarptautiniuose               50                   154 

           renginiuose (renginių sk. vnt.) 

  8.     Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose  

          projektuose (projektų sk.)                                                    5                      7 

 9.      Organizuoti metodines dienas Alytaus jaunimo centro       2                      2 

          pedagoginei bendruomenei 

10.     Organizuoti edukacinius bei bendruomeniškumo               2                      2  

          stiprinimo seminarus 

11.     Uţtikrinti IT, saugos sistemų funkcionavimą                   7,0                   6,0 

          (tūkst. Eur)    
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 
(toliau – uţduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Uţtikrinti 

kokybišką ir 

darnų 

ugdymo(si) 

procesą, tenkinti 

neformaliojo 

švietimo 

poreikius 

Ugdytinių 

skaičius, 

pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius. 

 

Paslaugos 

gavėjų poreikių 

tenkinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti 

pedagoginio 

konsultavimo ir 

prieţiūros planą 

Ne maţiau 1300 

kokybiškas paslaugas 

gaunančių ugdytinių 

 

 

 

Ne maţiau 85 proc. 

patenkinti įstaigos 

teikiamomis 

paslaugomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėta ne maţiau 50 

mokytojų uţsiėmimų, 

renginių,  aptarti 

rezultatai, suteiktas 

grįţtamasis ryšys. 

1310 ugdytinių. 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius – 37,16. 

 

 

 

94 proc. paslaugos gavėjų 

patenkinti teikiamomis 

paslaugomis. 

Didţioji dalis darbuotojų (94 

proc.) jaučiasi gerai, teigiamai 

vertina mikroklimatą. 

Pagerintas mikroklimato tyrimo 

vertinimo rodiklis „Mūsų 

mokykloje galime atvirai ir 

tiesiai įvardinti konfliktus“ nuo 

2,9 iki 3,6 vertės. 

Atliktas Alytaus jaunimo centro 

Psichosocialinių rizikos veiksnių 

tyrimas. Išvada: nustatyta 

priimtina rizika. 

58 uţsiėmimuose, renginiuose 

stebėta 48 pedagoginių 

darbuotojų veikla, aptarti 

rezultatai, susitarta dėl veiklos 

tobulinimo priemonių. 

1.2. Uţtikrinti 

ugdytinių 

saviraiškos 

tenkinimo, 

socialinio 

emocinio 

ugdymo 

integravimą į 

ugdymo turinį ir 

bendruomenės 

stiprinimo 

įgyvendinimą 

Inicijuoti 3–5 

tarptautinių 

projektų 

parengimą ir 

įgyvendinimą 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų 

programos projekto 

„Tarpkultūrinis Alytaus 

ir Giţycko jaunimo 

dialogas: 

bendradarbiavimo, 

tolerancijos ir atvirumo 

bendraujant plėtojimas“ 

įgyvendinimas. 

Projekto veiklos – 

darbas kūrybinėse 

1. Parengtas Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų projekto 

„Tarpkultūrinis Alytaus ir 

Giţycko jaunimo dialogas: 

bendradarbiavimo, tolerancijos 

ir atvirumo bendraujant 

plėtojimas“. 

Negautas finansavimas.  
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dirbtuvėse, bendra 

lenkų ir lietuvių 

ugdytinių darbų paroda, 

kolektyvų meniniai  

pasirodymai.  

2. Parengtas ir 

įgyvendintas projektas 

„Iš praeities į dabartį. 

Punsko lietuvių 

kultūros namams 65-

eri“ su Punsko 

(Lenkija) lietuvių namų 

bendruomene. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parengtas ir 

įgyvendintas projektas 

„Ieškau draugo“ 

su Dublino (Airija) 

lituanistine mokykla 

„Keturi vėjai“. 

4. „CultuRE:imagined“ 

pateikta Erasmus+ KA2 

programos paraiška) 

projektui 

„CultuRE:imagined“ 

finansuoti. Paraišką 

teikė Suomijos 

organizacija Nouseva 

Rannikkoseutu, 

projekto partneriai – 

Alytaus jaunimo 

centras, jaunimo 

asociacija „Jarrón 

Club“ (Ispanija), 

Nuoriso- ja 

matkailukeskus 

Hyvarilaoy (Suomija), 

Limingan kunta 

(Suomija), Karelijos 

jaunimo nevyriausybinė 

organizacija 

 

 

 

 

 

2. Punsko lietuvių kultūros 

namai, įgyvendindami projektą 

„Iš praeities į dabartį” minint 

Punsko LKN 65-metį, siekė 

puoselėti ir stiprinti lietuvių 

kultūrą bei tautinį tapatumą 

Punsko krašte. Projektas 

finansuotas Kultūros rėmimo 

fondo lėšomis iš programos 

„Globali Lietuva. Idėjos 

sklaida“. Projekto vykdymo 

vieta – Punsko lietuvių kultūros 

namai.  

Projektas įgyvendintas. 

 

3. Tęstinis Alytaus jaunimo 

centro ir Dublino „Keturių vėjų“ 

lituanistinės mokyklos 

bendradarbiavimo projektas. 

 

 

4. Alytaus jaunimo centro ir 

partnerių komanda kartu vykdo 

Erasmus+ programos projektą 

„CultuRE:imagined“. Šio 

projekto tikslas – sukurti 

metodus, kuriais būtų galima 

paversti kultūros paveldą labiau 

matomą ir įtraukti jaunimą į 

vietos kultūrinę veiklą. Šis 

projektas suteiks jaunimui 

galimybę aktyviai dalyvauti 

tarptautinėje veikloje ir įgyti 

naujų įgūdţių. Jaunimo grupės 

turės lemiamą vaidmenį 

planuojant ir įgyvendinant 

kultūrinę veiklą. 

Lietuvos, Ispanijos ir Suomijos 

jaunimo grupės dalyvauja 

nuotolinėse mokymų sesijose, 

kuriose susipaţins su projekto 

veiklomis, kolegomis, išgrynins 
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„Pedagogical Team 

Parallels“ (Rusija). 

Projektui gavus 

finansavimą, Alytaus 

jaunimo centro 

ugdytiniai dalyvautų 18 

mėnesių trukmės 

projekte, kurio metu 

bus siekiama didinti 

jaunimo susidomėjimą 

tradicine kultūra 

pasitelkiant Suomijos 

Kalevala epus. 

5. Programos „Europa 

piliečiams“ tinklų 

priemonės projekto „La 

Transmission“ partneris 

Lietuvoje. Vykdant 

projektą, Alytaus 

jaunimo centro 

ugdytiniai 3 metus 

bendradarbiaus su 

jaunimu iš 21 

organizacijos visoje 

Europoje, dalyvaus 

jaunimo sambūriuose 

Prancūzijoje. 

savo idėjas kartu su Bond Street 

teatro (JAV) komanda, mokysis 

projekto valdymo ir laiko 

planavimo įgūdţių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2021 m. Alytaus jaunimo 

centras tapo partneriu ES 

programos „Europa piliečiams“ 

miesto tinklų priemonių 

paprogramės projekte „Kultūrų 

mainai“ (La Transmission). 

Projekto tikslas – skatinti 

jaunimo ir kitų tikslinių grupių 

diskusijas apie Europos ateitį, 

spręsti ir aptarti jaunų ţmonių 

poţiūrį, mokytis kelti susijusias 

problemas. Kasmet  Lošo 

(Prancūzija) mieste asociacija 

„Europe en Berry–Touraine 

sukviečia partnerius iš įvairių 

Europos Sąjungos šalių. 

Projektas jungia net 20 

partnerinių organizacijų. 

1.3.  Skatinti 

pedagoginių 

darbuotojų 

profesinį 

tobulėjimą,  

besimokančios 

bendruomenės 

kultūros 

stiprinimą 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinis 

tobulėjimas 

planuojamas ir 

organizuojamas, 

atsiţvelgiant į 

įstaigos veiklos 

prioritetus. 

Įgyvendinta 

2021 metų 

Alytaus jaunimo 

centro 

profesinio 

tobulėjimo 

programa 

Ne maţiau kaip 90 

proc. pedagoginių 

darbuotojų  dalyvauja 

profesinio tobulėjimo 

renginiuose. 

Ne maţiau kaip 90 

proc. mokytojų nuolat 

bendradarbiauja su 

kolegomis ugdymo 

kokybės gerinimo 

klausimais. 

Ne maţiau 50 proc. 

veda atvirus 

uţsiėmimus arba 

dalyvauja kolegos 

uţsiėmime 

100 proc. pedagoginių 

darbuotojų dalyvavo profesinio 

tobulėjimo renginiuose (bendras 

įvykių skaičius: 1220 valandos ir 

353 dienos). 

15 pedagoginių darbuotojų 

dalyvavo Alytaus miesto 

pedagogų metodinėje dienoje, 5 

skaitė pranešimus, dalijosi 

patirtimi. 

Pravestos 2 Alytaus jaunimo 

centro metodinės dienos 2021-

01-27 „Nuotolinio ir mišraus 

ugdymo iššūkiai ir atradimai“ ir 

2021-05-26 „Galimybė mokytis 

drauge ir vieniems iš kitų“, 
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 100 proc. mokytojų 

vykdo patirties sklaidą, 

veiklos refleksiją, 

savianalizę. 

100 proc. vykdomi 

metiniai vadovo ir 

pedagoginio darbuotojo 

pokalbiai.  

Per metus organizuoti 

ne maţiau kaip 2 

mokymai įstaigos 

darbuotojams (2021 m. 

prioritetai – uţsienio 

kalbos ir IT diegimo į 

ugdymo procesą 

mokymai), 2 metodinės 

dienos, 1 vizitas į 

neformaliojo švietimo 

mokyklą. 

kuriose dalyvavo 77 

pedagoginiai darbuotojai, 19 

skaitė pranešimus, dalinosi savo 

gerąja patirtimi. 

48 mokytojai dalyvavo 13 

ilgalaikių programų. 

Organizuotos 2 ilgalaikiai 

profesinio tobulinimo seminarai:  

 uţsienio kalbos (anglų) 

tobulinimo programa,  

 „Lyderystės veiksnių įtaka 

neformaliojo švietimo įstaigoje. 

Alytaus jaunimo centro ir 

Druskininkų jaunimo uţimtumo 

centro patirtys“. 

21 mokytojas vedė integruotus, 

atvirus uţsiėmimus, pasitarimų 

metu pristatytos patirtys. 

30 mokytojų stebėjo atviras 

veiklas,  26 mokytojai pristatė 

profesinio tobulėjimo patirtis.  

100 proc. vykdomi metiniai 

vadovo ir darbuotojų pokalbiai, 

pildoma veiklos savianalizė, 

vertinama veikla, numatomos 

kitų metų uţduotys. 

19 pedagoginių darbuotojų 

tobulino uţsienio (anglų) kalbos 

įgūdţius, 40 dienų po 40 

valandų (1 asmuo 36 val.) 

1.4. Inicijuoti 

informacinių 

technologijų ir 

naujų metodų 

taikymą 

mokytojo darbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įdiegta Office 

365 platforma  

Sukurta virtuali 

įstaigos 

dokumentų 

talpykla. 

Kuriamas 

skaitmeninis 

ugdymo turinys. 

Naudodami 

„Microsoft 

Teams“, 

mokytojai ir 

mokiniai gali 

rengti gyvus 

pokalbius, 

Kiekvienas įstaigos 

darbuotojas turi 

asmenines Office 365 

paskyras. 

Įstaigos darbuotojai 

taiko Office 365 

programas 

bendradarbiavimui, 

informacijos 

pateikimui, nuotolinio 

ugdymo, pasitarimų, 

susirinkimų 

organizavimui, 

naudojamos Office 365 

platformos programos: 

„Outlook“ 

Informacinių komunikacinių 

technologijų (IKT)  

kompetencijas tobulino 56 

darbuotojai. Vyko  2 Office 365 

platformos mokymai visiems 

darbuotojams, 10 darbuotojų 

dalyvavo seminare 

„Skaitmeniniai komunikacijos 

įrankiai“, 1 – dalyvavo 60 val. 

mokymuose „Skaitmeninės 

kompetencijos tobulinimo 

programos moduliai“. 

Įdiegta Office 365 platforma, 

sukurtos paskyros visiems 

darbuotojams. 

Kuriamas skaitmeninis ugdymo 
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dalintis 

reikalingais 

failais, 

uţduotimis, 

sukurti visavertę 

nuotolinę klasę 

ar individualų 

uţsiėmimą. 

 

„Teams“ 

„Sharepoint“. 

„One Drive“ sistemoje 

sukurta dokumentų 

talpykla. 

 

 

 

 

 

 

 

turinys:  

 parengtos 4 mokomosios 

priemonės fotografijos, vokalo, 

fortepijono, gitaros programų 

uţsiėmimams; 

 sukurta 16 vaizdo pamokų 

nuotolinio ugdymo (vokalo, 

fotografijos, mušamųjų 

instrumentų programų) 

organizavimui. 

Per 2021 m. organizuoti 7 

virtualūs renginiai. 

 

 

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

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1. Inicijuoti 3–5 tarptautinių projektų 

parengimą ir įgyvendinimą 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų programos 

projektui „Tarpkultūrinis Alytaus ir Giţycko 

jaunimo dialogas: bendradarbiavimo, tolerancijos ir 

atvirumo bendraujant plėtojimas“ neskirtas 

finansavimas. Projekto pareiškėjas – Giţycko 

pavieto švietimo prieţiūros ir pagalbos centras. 

Prieţastys nenurodytos. 

 

 

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

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pateikta paraiška dalyvauti projekte 

„Ţurnalistikos laboratorija“ 

Paraiška tenkinta. 

7 mėn. Alytaus jaunimo centro jaunieji 

ţurnalistai kartu su profesionaliais 

ţurnalistais iš LRT ir medijų profesionalų 

komanda NARA  mentorystės programoje  

„Ţurnalistikos laboratorija“  

3.2. Dalyvauta projekte „Mokyklos darbuotojų, 

koordinuojančių IKT veiklą kompetencijų 

tobulinimas“ 

IKT veiklą koordinuojantis darbuotojas 

dalyvavo Europos socialinio fondo 

agentūros finansuotame projekte IKT 

kompetencijų tobulinimui. 

3.3. Pateikta paraiška Sporto rėmimo fondo 

projektui  

Atsiras naujos sporto  srities (aerobikos ir 

Barre) programos, iš dalies įrengta sporto 

salė. 

3.4. Pateikta paraiška Suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo programoms finansuoti 

Alytaus jaunimo centro lankytojams 

organizuotos 2 nemokamos edukacinės 

programos. 

3.5. Vaikų vasaros poilsio organizavimas 

 

Organizuota vaikų vasaros poilsio dienos 

stovykla „Vasara su AJC“. 10 dienų 
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stovykloje dalyvavo 40 vaikų. Galimybę 

organizuoti stovyklą uţtikrino ir lėšas 

skyrė Alytaus miesto savivaldybė. 

 

 

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

Uţduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Paţymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4x 

5.2. Išteklių (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4x 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4x 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

5.5. Bendras įvertinimas (paţymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
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7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

 

Alytaus jaunimo centro direktorė                                                      Jūratė Treigienė         2022-01-20 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

_______________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                       (parašas)                                 (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                           (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipaţinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


