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Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir 
viešosios įstaigos 2021–2022 mokslo metais

2

13 lopšelių-darželių

2 mokyklos-darželiai

2 pradinės mokyklos

7 progimnazijos

1 pagrindinė mokykla

1 gimnazija (1-8 ir gimn. I-IV )

3 gimnazijos (I-IV gimn. kl.)

9554 9514

2178 2239
636 580

6740 6695
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Iš viso
mokinių skaičius

Ikimokyklinis
 ugdymas

Priešmokyklinis
ugdymas

Bendrasis
 ugdymas

Mokinių skaičius 
2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.
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Alytaus miesto pedagoginė 
psichologinė tarnyba

3 neformaliojo švietimo 
įstaigos

2 privatūs lopšeliai-darželiai. 
Ugdomi 36 mokiniai.

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės
tarnybos papildoma funkcija – pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas
 Organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
seminarus;
 Konferencijas;
 Paskaitas;
 edukacines išvykas;
 gerosios patirties sklaidos ir kt. renginius.

Vykdo Alytaus miesto savivaldybės švietimo
įstaigų bendradarbiavimo modelį, kurio tikslas – Alytaus
miesto savivaldybėje plėtoti visų švietimo lygmenų
lyderystę ir bendradarbiavimo kultūrą, užtikrinančią
mokinių mokymosi sėkmę ir tvarius švietimo kaitos
procesus, uždavinius.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir 
viešosios įstaigos 2021–2022 mokslo metais



Bendras mokinių, 2020 ir 2021 m. 
pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, skaičius
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Apibendrintų Alytaus miesto savivaldybės 
mokyklų 2021 m. VBE rezultatų palyginimas su 

šalies rezultatais, naudojant
standartizuotus taškus

Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. VBE balų 
vidurkių palyginimas su šalies rezultatais, 

naudojant standartizuotus taškus

Valstybinių brandos egzaminų 2021 m. rezultatai 
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Savivaldybės vidurkiai
2021 m.

Šalies vidurkiai
2021 m.

Savivaldybės vidurkis:

Mažesnis už šalies vidurkį Didesnis už šalies vidurkį

Užsienio kl. (rusų kl.) –
18,82;
Fizika – 8,86;
Geografija – 5,48;
Biologija – 4,31;
Užsienio kl. (anglų kl.) –
3,08.
Lietuvių kl. ir literatūra –
1,86;
Matematika – 1,6;

Chemija – 16,5;
Užsienio kl. (prancūzų kl.) –
15,67;
Informacinės technologijos 
– 10,62;
Istorija – 0,08;

Valstybinių brandos egzaminų  rezultatų analizė
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Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai ir 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2021 m. 



Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (54 straipsnis, 2 punktas)
2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas
Savivaldybės švietimo veiklos planavimas 



Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-

48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir

savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuostatų 9 punktas. Nustatant metines veiklos užduotis švietimo įstaigos vadovui, ne mažiau

kaip viena užduotis turi būti siejama su švietimo įstaigos veiklos kokybės pokyčiais (pvz., mokinių

pasiekimais; paslaugas gavusiais ir pozityvų pokytį patyrusiais švietimo pagalbos įstaigos klientais;

ikimokyklinės įstaigos vaikų pažangos vertinimu, lankomumu ir pan.).

Metinis švietimo įstaigų vadovų vertinimas



Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Parengtas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų
bendradarbiavimo modelis, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto
savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio
patvirtinimo“.
Tikslas – telkti Alytaus miesto švietimo bendruomenę kaitos
procesams, pokyčių valdymo sinergijai, plečiant visų švietimo
lygmenų lyderystę ir bendradarbiavimo kultūrą, užtikrinančią Alytaus
miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio
įgyvendinimą mieste, mokinių mokymosi sėkmę ir tvarius švietimo
kaitos procesus.



Žingsniai link kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės



Žingsniai kiekvieno mokinio sėkmės link

Nacionaliniai mokinių pasiekimų rezultatai aptariami:

 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir

viešųjų įstaigų direktorių ir Alytaus miesto savivaldybės

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų

pasitarimų metu

Dalijamasi gerąja patirtimi

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklose veikiančiose dalykų mokytojų metodinėse

grupėse

 Alytaus miesto savivaldybės mokytojų metodinių

būrelių renginiuose

 Mokymuose, seminaruose

 Konferencijose, forumuose

Nuotoliniai mokymai ,,Nuolatinio tobulinimo metodologija:
pagrindiniai principai ir Olandijos mokyklų patirtys“ (2021 m.
vasario 24 -25 ).



Alytaus miesto savivaldybės biudžeto centralizuotos 
lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 
skiriamos švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijai 
tobulinti

2022 m. planuojama

24,5 tūkst. eur.
2021 m.

22,9 tūkst. eur.
2020 m.

12,0 tūkst. eur.



Alytaus kolegijoje 2021 m. spalio 26 d. bus

atidaromas Gamtos mokslų, technologijų,

inžinerijos, matematikos tyrimų ir

eksperimentinės veiklos atviros prieigos, a

kitaip tariant – AK STEAM centras

Pasirašyta 2016 m. liepos 13 d.

bendradarbiavimo sutartis, kuriant ir

įveiklinant gamtos mokslų, technologijų,

inžinerijos, matematikos tyrimų ir

eksperimentinės veiklos atviros prieigos

centrą Alytaus apskrities teritorijoje

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas



Alytaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d įsakymu Nr. DV-45
patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės Užtikrinti atvykusių, grįžusių iš
užsienio ir motyvuotų mokinių papildomą pagilintą ugdymą lėšų naudojimo ir finansavimo tvarkos
aprašas

 Jaunųjų chemikų mokykla
 Alytaus ekonomikos ir verslo akademija
 FAB LAB laboratorija
 Jaunųjų matematikų mokykla
 Lietuvybės centras



Atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių 
papildomam pagilintam ugdymui skirtas savivaldybės 
biudžeto lėšos

• Jaunųjų chemikų mokykla

• Alytaus ekonomikos ir 
verslumo akademija

• FAB LAB laboratorija

• Jaunųjų matematikų 
mokykla

140 
mokinių

38,4 tūkst. 
eur

• Lietuvybės 
centras

21 
mokinys

13,7 tūkst. 
eur.

2020 m.

• Jaunųjų chemikų 
mokykla

• Alytaus ekonomikos ir 
verslumo akademija

• FAB LAB laboratorija

• Jaunųjų matematikų 
mokykla nepateikė 
paraiškos (nebuvo 
poreikio)

111 
mokinių

41,7 tūkst. 
eur.

• Lietuvybės 
centras

20 
mokinių

9,2 tūkst. 
eur.

• Jaunųjų chemikų mokykla

• Alytaus ekonomikos ir 
verslumo akademija

• FAB LAB laboratorija

• Jaunųjų matematikų 
mokykla

177 
mokiniai

46,4 tūkst. 
eur.

• Lietuvybės 
centras

29 
mokiniai

15,7 
tūkst. eur.

2021 m. Planuojamas 2022 m.



Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija –
vienintelė iš Alytaus apskrities mokyklų, dalyvaujanti 
„Kokybės krepšelio“ projekte

Projekto tikslai:
 siekti mokinių pažangos, diegiant 

savivaldų, integralų ir probleminį 
ugdymą 

 kurti ir tobulinti dinamišką, funkcionalią
ir saugią aplinką, pirmenybę teikiant
asmens ugdymosi sėkmei

 tobulinti STEAM ugdymui aktualias 
personalo kompetencijas

 skatinti gimnazijos iniciatyvas, bendrauti 
su mokinių tėvais, akademiniais, 
socialiniais, verslo partneriais ir 
neformaliojo švietimo įstaigomis. 

79360,8 77851

67360,8
66173,35

12000 11677,65

2019-2020 m.m. 2020-2021 m.m.

iš viso projekto lėšos, Eur

projekto lėšos, Eur

savivaldybės lėšos, Eur

„Kokybės krepšelio“ projekto finansavimas



Inžinerinis ugdymas bendradarbiaujant

Alytaus Senamiesčio padinė mokykla, Alytaus

Dzūkijos mokykla, Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija ir Alytaus profesinio rengimo

centras 2020 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė

Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos

ugdymo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį


