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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2020 metų rugsėjo 1 dieną  „Volungės“ progimnazijoje mokėsi 628 mokiniai t. y. 25 

mokiniais daugiau negu praeitais mokslo metais. Ugdymo kokybė ir formų įvairovė, patrauklus 

mokyklos įvaizdis padėjo išlaikyti nekintantį ir net didėjantį mokinių skaičių. Mokinių skaičius 

lyginant su praėjusiais mokslo metais  padidėjo 4,15 procento. 

Sukomplektuoti 8 pradinio ugdymo klasių komplektai, 16 pagrindinio ugdymo 

komplektų bei 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 2019–2020 m. m. progimnazijoje veikė 3 

pailgintos dienos grupės,  2020–2021 m. m. – 4. 

Progimnazijoje dirbo 46 mokytojai ir 11 pagalbos mokiniui specialistų, padedančių 

kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos. Aukšta  mokytojų kvalifikacija, atvirumas 

naujovėms ir kaitai sąlygojo gerus mokinių mokymosi pasiekimus. Tinkamas pasirengimas 

nuotoliniam mokymui, mokinių ir mokytojų aprūpinimas IT priemonėmis  padėjo sėkmingai 

organizuoti ugdymo procesą karantino laikotarpiu. Dėl Lietuvoje paskelbtos COVID-19 ligos 

pandemijos ekstremaliosios padėties ir karantino režimo progimnazijoje buvo organizuojamas ir 

taikomas mišrus ugdymas t. y. kasdienis kontaktinis ir nuotolinis ugdymo būdai. Įvestas ugdymas 

nuotoliniu būdu vyko sklandžiai ir parodė, kad progimnazijos ugdymo sistema yra pritaikyta 

nuotoliniam mokymui. Įdiegta Microsoft Office 365 programa, kurią 100 procentų visi mokytojai 

taikė ugdymo procese. Minėtos programos pagalba plačiai ir  sėkmingai naudojamos internetinės 

prieigos prie ugdymui pažangių mokymosi programų.  

Pasiektas 100% metinis pažangumas. Miesto dalykų olimpiadose, kūrybiniuose 

konkursuose ir sportinėse varžybose iškovotos 35 prizinės vietos.  Laimėta I vieta tarptautiniame 

vaikų haiku kūrybos konkurse.  

100 procentų mokytojai pamokose taikė kūrybiškus komandinio darbo metodus, 

rengė tiriamosios ar kūrybinės raiškos projektus. Vyko mokinių projektinių darbų konferencijos, 

kurios  padėjo  įvertinti mokinių pažangą ugdant viešojo kalbėjimo, sceninės ir kalbos kultūros 

įgūdžius. Įrengtas kompiuterizuotas užsienio kalbos (anglų) kabinetas.  

Bendradarbiaujant su kitomis miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, organizuotuose 

renginiuose dalintasi gerąja patirtimi, siekiant pagerinti mokinių karjeros pasirinkimo ir verslumo 

ugdymą. Įkurtos 3 Mokinių mokomosios bendrovės (MMB): „JAM“ (6 klasių mokiniai); „Electric 

wheels“ (7 klasių mokiniai); „Happy bread“ (8 klasių mokiniai).  

Užtikrintas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbuotojų nuolatinis 

tobulėjimas bei lyderystė keliant jų kvalifikaciją tam, kad būtų profesionaliai organizuojamas 

ugdymo procesas bei teikiama pagalba mokiniui, tinkamai atliktos kitos funkcijos susijusios su 

progimnazijos veikla organizuojant darbą nuotoliniu būdu. 100 procentų buvo tenkintas 

kvalifikacijos kėlimo poreikis. 

Progimnazijoje startavo du nauji tarptautiniai projektai:  Erasmus+ KA229 projektas 

„Different Quests in Foreign Language Teaching – Technology and Game Based Language 

Teaching“ ir Erasmus+ KA229 projektas „YEAH! You(th) enjoy to be Active and Healthy“.  

Didelis dėmesys buvo skiriamas ugdymo aplinkos modernizavimui. Per 2020 m. 

įsigyta  ugdymo  priemonių (ilgalaikio ir trumpalaikio turto) daugiau nei už 18000,00 eurų. 
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Tęsiamas Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo projekto įgyvendinimas, pasirašyta finansavimo 

sutartis su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra ir 

darbų rangos sutartis, baigtas kanalizacijos vamzdynų dalies atkarpoje nuo sporto salės iki 

pagrindinių vandens nuotekų įrenginių remontas. Progimnazijos sporto aikštyne esančioje sporto 

aikštelėje pašalinti neatitinkantys higienos reikalavimų įrenginiai, atnaujinti krepšinio stovai.  

Efektyvinant pilietiškumo ugdymą bei savivaldos institucijų veiklą organizuoti 

renginiai bendruomenei, Valstybinių švenčių minėjimai. Į bendruomenės gyvenimą  aktyviai 

jungėsi mokinių taryba, Aktyvių tėvų sambūris. Surengti Aktyvių tėvų sambūrio susirinkimai ir 

Mokinių tarybos bendri sportiniai renginiai su mokinių tėvais. Progimnazijoje vyko renginiai, skirti  

Mokyklos bendruomenių metams. Atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais 

partneriais, kurie aktyviai dalyvavo bendruomeninėje ir kitoje progimnazijos veikloje. 

Saugios emocinės aplinkos užtikrinimui, progimnazijoje įgyvendinama OLWEUS 

patyčių prevencijos programa. Progimnazijos bendruomenės sutelktumas įgyvendinant programos 

veiklas padėjo sumažinti patyčių skaičių, kuris atliktų tyrimų duomenimis, yra žymiai mažesnis už 

šalies vidurkį.  

Siekiant modernesnės ir saugesnės ugdymo aplinkos, planuojama tolesnė mokyklos 

vidaus renovacija, parengtas vidaus patalpų rekonstrukcijos techninis projektas ir atskiras aktų 

salės remonto projektas. 

Mokykloje trūksta pritaikytų šiuolaikiškų vidinių erdvių mokinių saviraiškai ar 

užimtumui pertraukų metu. 

Yra parengtas mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcijos projektas ir siekiant jį 

panaudoti mokyklos bei miesto bendruomenės reikmėms, tikslinga artimiausiu metu pradėti šio 

projekto įgyvendinimą. 

Stiprinant mokinių saugumą, tikslinga griežčiau riboti su ugdymo procesu nesusijusių 

asmenų patekimą į mokyklą, įrengiant elektroninius „vartus“ bei aptveriant mokyklos teritoriją. 

 

 

 

Direktorius    Feliksas Džiautas 
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