
   
 

 

 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR VŠĮ DRUSKININKŲ 

JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATSKAITŲ 

 

2020 m. balandžio 24 d.  Nr. T1-65 

Druskininkai 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 19 punktu ir remdamasi Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, IV skyriaus 156 punktu, 

Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti šių Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos 

ataskaitoms (pridedama): 

1.1. Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“; 

1.2. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“; 

1.3. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos; 

1.4. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos; 

1.5. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos; 

1.6. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos; 

1.7. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos; 

1.8. Druskininkų švietimo centro; 

1.9. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos; 

1.10. Druskininkų sporto centro. 

2. Pritarti VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2019 metų veiklos atskaitai 

(pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras       Ričardas Malinauskas  

     

 



   
 

 

 

PRITARTA 

Druskininkų savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-65 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS LEIPALINGIO PROGIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

 

Progimnazija veikia nuo 1923 m. rugpjūčio 24 dienos. 

2003 m. kovo 28 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 907 Leipalingio vidurinė 

mokykla reorganizuota į pagrindinę. 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-82 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio vaikų lopšelio - darželio „Liepaitė“ reorganizavimo 

prijungimo būdu prie Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos, Druskininkų 

savivaldybės Leipalingio vaikų lopšelis - darželis „Liepaitė“ savo veiklą tęsia kaip Druskininkų 

savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85. 

Pagrindinės švietimo veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. 

Kitos veiklos rūšys: 

- ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10); 

- priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20); 

- pradinis ugdymas (kodas 85.20); 

- kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59); 

- švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60); 

- kultūrinis švietimas (kodas 85.52); 

- kita leidyba (kodas 58.19); 

- nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.2). 

Adresas: Alėjos g. 26, Leipalingio mstl., LT -67279, Druskininkų savivaldybė. 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija veikia kaip Savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, kuri savo veiklą grindžia įgyvendindama 

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 

įsakymais, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginiu planu, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.  

Tikslai ir uždaviniai 

Tikslas ir uždaviniai formuluojami vadovaujantis  mokyklos 2016-2018 m. strateginiu 

planu, vidaus įsivertinimo grupės pateiktais rezultatais ir ištekliais. 

Tikslai:  

1. Efektyvinti ugdymo organizavimą ir pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams pagal 

jų poreikius. 

2. Pasitelkiant lyderystę, kurti tvarią, pasirengusią priimti naujoves mokyklos 

bendruomenę. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo (pamokos) kokybę, tikslingai taikant skaitmenines mokymo(si) 

priemones, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias galimybes ir poreikius. 

2. Užtikrinti pagalbą mokiniui. 

3. Ugdyti mokinių ir mokytojų lyderystę. 

4. Kurti saugią mokymosi aplinką. 

5. Modernizuoti mokyklos edukacines erdves. 

  



   
 

 

 

 

II. 2019 METŲ VEIKLA 

 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas: 

Progimnazijoje ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir specialiojo ugdymo programas. Ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų programų 

pagrindu parengti ir mokyklos direktoriaus patvirtinti mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo 

ilgalaikiai planai ir programos pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendruosius ugdymo 

planus parengtas, suderintas su mokyklos taryba bei steigėju ir direktoriaus patvirtintas mokyklos 

ugdymo planas bei metinis mokyklos veiklos planas, parengtas remiantis įsivertinimo ir išorės 

vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. 

1 lentelė. Mokinių, klasių komplektų skaičius 2018-2019 m. m., 2019-2020 m. m.  

Rodikliai  2018-2019 2019-2020 

Mokslo metų pradžioje  159 158 

Klasių komplektų skaičius 9 9 

Priešmokyklinio ugdymo klasė  18 20 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 15,9 17,4 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius (su vidutiniais ir dideliais 

ugdymosi poreikiais) 

24 (15,1 %) 17 (10,8 %) 

*Mokinių skaičius nurodytas su priešmokyklinio ugdymo klase. 

Lyginant mokinių skaičių 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenis su 2019 m., mokykloje 

sumažėjo 1 mokiniu.   

2019 m. klasių komplektų skaičius nesikeitė. 

2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis specialiųjų poreikių mokinių su Druskininkų švietimo 

centro PPT rekomendacijomis lyginant su 2018 m. sumažėjo 5 mokiniais. 

2 lentelė. Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo skyriuje 2018 m., 2019 m. 

Metai, mėnuo Lopšelio amžiaus vaikų 

skaičius 

Darželio amžiaus vaikų 

skaičius 

Iš viso 

2018-09-01 12 52 64 

2019-09-01 14 54 68 

Lyginant 2018 ir 2019 metus, ikimokykliniame skyriuje padaugėjo 4 vaikais. 

„Liepaitėje“ veikia 4 grupės: viena lopšelio amžiaus, trys darželio amžiaus ugdymo 

grupės. 

2019 m. buvo tenkinami visi tėvų prašymai. 

3 lentelė. Nemokamai pavežamų mokinių skaičius  2018-2019 m. m. ir 2019-2020. m. 

Geltonasis autobusas Pavežamų mokinių skaičius 

2018-2019 49 mokiniai 

2019-2020 40 mokinių 

Lyginant 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m., nemokamai pavežamų vaikų skaičius 

sudaro 24 % visų mokyklos mokinių skaičiaus. 

4 lentelė. Mokyklos pedagoginis personalas, pedagogų kvalifikacijos kaita 2018-2019 

m. m., 2019-2020 m. m. 

Kvalifikacinė kategorija  2018-2019 2019-2020 

Mokytojas 5 5 

Vyresnysis mokytojas  14 12 

Mokytojas metodininkas  4 6 

Iš viso: 23 23 

Progimnazijos vienai mokytojai suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija. 

Dirbančių mokytojų amžiaus vidurkis 47,9 metai. 

 

 



   
 

 

 

5 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus “Liepaitė” pedagogų kaita 2018 m., 2019 m. 

Kvalifikacinė kategorija  2018 2019 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3 3 

Ikimokyklinio ugdymo  

mokytojas* 

- 2 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis 

mokytojas 

4 3 

Vyresnysis meninio ugdymo 

pedagogas 

1 1 

Iš viso: 8 8 

*Įvykus 2019 metų rugsėjo mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojų kaitai (viena 

mokytoja atleista sulaukus pensinio amžiaus, kita - pakeitė darbovietę), dirbti priimtos dvi mokytojos 

be kvalifikacinės kategorijos. Jos šiuo metu mokosi (persikvalifikuoja). 

6 lentelė. Progimnazijos  nepedagoginis personalas 2018 m., 2019 m. 

Etatų skaičius Etatų skaičius 

2018 m. ( lapkričio mėn. duomenimis duomenimis) 2019 m. gruodžio  duomenimis) 

23,5 24 

*2018 m. nepedagoginio personalo etatų,  finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, 

skaičius gruodžio 1 d. duomenimis sumažėjo, kadangi buvo atleisti sargai. Už progimnazijos pastatų 

saugojimą pagal pasirašytą sutartį nuo 2018 m. gruodžio 1 d. atsako UAB „Eksomisarų biuras“; 2019 

m. rugsėjo mėn. buvo skirta papildomai 2,5 mokytojo padėjėjo etato, tačiau 2019 m. gruodžio mėnesį 

panaikinta 2 buhalterio pareigybės etatai.   

Ugdymo organizavimas: 

2018-2019 m. m. ugdymo procesas buvo organizuojamas vadovaujantis Druskininkų 

savivaldybės Leipalingio progimnazijos 2018-2019 m. m. planu, patvirtintu progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-TV-61.  

Siekiant mokinio individualios pažangos, parengtas ir direktoriaus įsakymu  (2019 m. 

rugsėjo 4 d. Nr. V1-53) patvirtintas Vaiko individualios pažangos į(si)vertinimo tvarkos aprašas. 

Metodinėje taryboje susitarta dėl geros pamokos sampratos. 

Ugdymo akademiniai pasiekimai: 

1 lentelė. Bendro mokinių pažymių vidurkio pokytis 2017-2019 m.  

Klasė  

                      

     Mokslo metai 

2017-2018 2017-2018 2018-2019 

 

5 8.02 8,60 8,34 

6 7.40 7,47 7,81 

7 6,64 7,14 7,17 

8 7.76 7.08 7,10 

 Bendras mokinių 

pažymių vidurkis 

7,20 

 

7,43 7,60 

Lyginant akademinius mokinių pažymių vidurkis per trejus mokslo metus padidėjo 0,4 

balo. 

2019 m. nacionalinio pasiekimų patikrinimo rezultatai:  

4 klasė, matematika – 36,4 proc. patenkinamas lygis, 63,6 proc. pagrindinis lygis, 

aukščiausiojo ir nepasiekto patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 

4 klasė, skaitymas – 33,3 proc. patenkinamas lygis, 44,4 proc. pagrindinis lygis, 22,2 

proc. aukštesniojo lygio, nepasiekto patenkinamojo lygio mokinių nebuvo. 

  klasė, rašymas – 45,5 proc. patenkinamas lygis, 27,3 proc. pagrindinis lygis, 27,0 

proc. aukštesniojo lygio, nepasiekto patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 

4 klasė, gamtos pažinimas – 63,6 proc. pagrindinio lygio, 36,49 proc. aukštesniojo lygio. 

Nepasiekto patenkinamo ir patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 



   
 

 

 

8 klasė, matematika – 31, 6 proc. žemesniųjų pasiekimų, 36,8 proc. žemesniųjų 

vidutinių pasiekimų, 21,1 proc. aukštesniųjų vidutinių, 10,5 proc. aukštesniųjų pasiekimų mokinių.  

8 klasė, gamtos mokslai – 31,6 proc. žemesniųjų pasiekimų, 31,6 proc. žemesniųjų 

vidutinių pasiekimų, 21,1 proc. aukštesniųjų vidutinių pasiekimų, 15,8 proc. aukštesniųjų pasiekimų 

mokinių.  

2019 m. buvo vedamos ir integruotos pamokos (veiklos) kitose  erdvėse: etikos-muzikos 

pamoka „Vertybių ugdymas – meilė“ (8 kl., Leipalingio bažnyčioje); Lietuvių kalbos pamoka „Grybų 

karas“ ( 3 kl., kraštotyros muziejuje), Lietuvių kalbos pamoka „Antanuko rytas“ (5 kl., kraštotyros 

muziejuje), pasaulio pažinimo pamoka „Kas mena mūsų krašto istoriją?“(4 kl., Kraštotyros 

muziejus), gamtos pažinimo pamokos „Lapuočiai ir spygliuočiai medžiai“, „Ar visų augalų stiebai 

sumedėję?“ (3 kl., progimnazijos teritorijoje) ir kt. 

Mokinių akademiniai pasiekimai olimpiadose, konkursuose: 

Mokiniai dalyvavo ir pasiekė labai gerų individualių rezultatų tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra 2018“, tarptautiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“, 

epistolinio rašinio konkurse savivaldybėje (1 vieta), anglų kalbos „Kengūros“ konkurse, muzikinėje 

viktorinoje „Čiurlioniška paslaptis vaikų kūryboje“ (3-oji vieta) matematikos olimpiadoje 

savivaldybėje (5 kl. 1-oji vieta), savivaldybės fizikos olimpiadoje (1-oji vieta, 8 kl.), savivaldybės 

biologijos olimpiadoje (2-oji vieta, 5 kl. ir 3-ioji 7 kl.). 

Kiti pasiekimai: 

Progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas ir etninės kultūros ugdymui. Neformaliojo 

ugdymo būrelis „Gurinukai“ Druskininkų savivaldybę atstovavo respublikiniame etnokultūros 

projekte „Tarmių lobynai“, dalyvavo Lazdijų krašto muziejuje respublikinėje mokinių konferencijoje 

„Senolių skrynią atvėrus 2019“ ir pristatė Dzūkijos krašto  kulinarinį tradicinį paveldą. „Gurinukai“ 

taip pat tapo respublikinio etninės kultūros konkurso „Tautosakos malūnas 2019“ pagrindinio prizo 

laimėtojais.   

Mokinių (ir mokytojų) pasiekimai sporto varžybose, kita sportinė, sveikatingumo 

veikla: 

Kaip ir kasmet 2019 m. antrokams vyko plaukimo pamokos (Projektas „Mokomės 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“),  o šeštokams – slidinėjimo pamokos. 

Progimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose ir pasiekė gerų 

rezultatų:  

Alytaus apskrities „MrGolas“ varžybose 2-oji vieta, tarpmokyklinėse savivaldybės 

futbolo 5x5 varžybose 1-oji vieta (mergaičių komanda); apskrities finalinėse futbolo „Golas 2019“ 

U-15 varžybose 1-oji vieta; tarpmokyklinėse keturkovės varžybose dvi 2-osios vietos (berniukų ir 

mergaičių komandos); tarpmokyklinėse pradinių klasių trikovės varžybose 2 –oji vieta; 

tarpmokyklinėse kroso varžybose 2-oji vieta; pradinių klasių Lietuvos mokyklų mažojo golfo 

atrankinėse varžybose 2-oji vieta; estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose 2-oji vieta. Fizinio 

ugdymo mokytojas kartu su mokiniais, tėvelių atstovais dalyvavo bėgime „Ateik ir įveik“ Kaune 

(komandinė 7–oji vieta), Naktiniame bėgime Druskininkuose, Birštono pusmaratonyje,  Lietuvos 

Triatlono taurės varžybose (mokytojas užėmė 1-ąją vietą savo amžiaus grupėje, mokinė – 2 ąją savo 

amžiaus grupėje). Taip pat dalyvavome solidarumo bėgimuose „Gelbėkit vaikus“ ir Unicef, 

organizuota Judumo savaitė progimnazijoje. 

Sporto ir sveikatingumo veiklose aktyviai dalyvavo ir ikimokyklinio skyriaus 

ugdytiniai. 2019 m. kovo mėnesį Olimpinio kongreso metu ikimokykliniams skyriui „Liepaitė“ 

įteiktas  pažymėjimas, liudijantis, jog skyrius tapo vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programos 

,,Olimpinė karta“ nariu. Taip įgavome teisę teikti paraišką LTOK finansuojamam projekto lėšoms 

gauti. Olimpinio švietimo darbo grupė teigiamai įvertino mūsų pateiktą paraišką ir skyrė 500 eur. Už 

gautas lėšas įsigijome sportinio inventoriaus, sportinės aprangos, olimpinės atributikos, o vaikučiai 

sportavo Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parke ir aplankė SNOW ARENĄ. Skyrius aktyviai 

dalyvavo ir RIUKKPA – respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

organizuojamuose renginiuose. Aktyviai sportavome pirmame ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2019“ 

etape ir antrame etape ,,Liepaitės“ mažieji Druskininkų sporto centre varžėsi su savivaldybės 



   
 

 

 

ikimokyklinio ugdymo komandomis. Vykdyta akcija Lietuvos krepšinio rinktinei pasaulio 

čempionate palaikyti su šūkiu ,,Viena šalis – viena komanda“, taip  prisijungėme prie visų akcijoje 

dalyvaujančių respublikos įstaigų. Renginio ,,Rieda ratai rateliukai“, skirto tarptautinei  dienai be 

automobilio nuotraukos puikuojasi RIUKKPA internetiniame puslapyje. 

#BEACTIWE - Europos sporto savaitė – tai Europos komisijos iniciatyva, skatinanti 

sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Šią iniciatyvą vykdo 31 Europos šalis. Jau antri metai 

ikimokyklinio ugdymo skyrius taip pat prisijungia nurodytu registracijoje renginiu ir kartu su visa 

bendruomene aktyviai sportuoja. Už dalyvavimą  skatinami sportiniu inventoriumi ir renginio 

atributika. 

Bendradarbiaujant  su visuomenės sveikatos biuro specialistais progimnazijoje 

organizuoti šie renginiai, akcijos: paminėta pasaulinei AIDS diena, pasaulinė Širdies diena, 

tarptautinė nerūkymo diena. 

Pagalbos mokiniui organizavimas: 

Progimnazijoje  mokinimas teikiama logopedinė, specialioji pagalba. Psichologinių 

konsultacijų skaičius 180, konsultuotų asmenų – 75, konsultaciniai atvejai 40. Socialinės pedagogės 

konsultacijos: 125 (90 konsultacijų mokiniams, 30 tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Vaiko gerovės komisijos darbas: 

2019 m. organizuoti 9 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: dėl 1 ir 5 klasių mokinių 

adaptacijos ir mokymosi motyvacijos, dėl mokinių elgesio ir mokymosi problemų, dėl mokinių 

pirminio ir pakartotinio įvertinimo siunčiant mokinius į Druskininkų švietimo centro pedagoginę 

psichologinę tarnybą; dėl individualizuotų programų parengimo; dėl prevencinių priemonių taikymo 

ir pagalbos teikimo mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) bei mokytojams. 

Neformalusis ugdymas: 

Šalia pamokinės ugdomosios veiklos daug dėmesio buvo skiriama mokinių pomėgių, 

kryptingo užimtumo, laisvalaikio planavimo ugdymui. Mokiniams, norintiems lavinti savo kūrybines 

bei fizines galias, atsižvelgiant į jų pomėgius, buvo sudarytos sąlygos papildomai rinktis aktyvaus 

judėjimo pratybas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.  

Pagal ugdymo planą 2018-2019 m. m. buvo skirta 16 valandų. 16 būrelių lankė 115 

mokinių. 

Saugios emocinės aplinkos kūrimas: 

Mokyklos mikroklimatui gerinti, mokinių psichologiniam saugumui užtikrinti Leipalingio 

progimnazija jau nuo 2011 metų vykdo Olweus patyčių prevencijos programą. Suteiktas „Olweus 

mokyklos“ vardas 2018-2020 metams (SPPC direktoriaus 2018-08-08 įsak. Nr. (1.3) V-27).  

Kiekvienais metais yra atliekama mokinių apklausa. Mokinių apklausos duomenys parodė, kad nuo 

2011 metų (nuo šių metų mokykla dalyvauja programoje) patyčių sumažėjo apie 37,6 %. Olweus 

programos įgyvendinimas vykdomas pagal Kokybės užtikrinimo planą, patvirtintą progimnazijos 

direktoriaus 2019 m.  rugsėjo 1 d. Nr. V1-TV-145. 

Progimnazijos administracijos atstovas, kartu su instruktore dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“ Vilniuje. Konferencijoje 

buvo dalijamasi patirtimi įgyvendinant Olweus programą, analizuotos problemos ir iššūkiai.  

Savivaldybės gyventojų apklausos „Druskininkų savivaldybės 2019-2020 m. m. 

švietimo prioritetai“ teiginiui „ugdymo įstaigoje pakankamas dėmesys patyčių problemų sprendimui“  

skirtas 3,83 balo įvertis (aukščiausias 4).  

Progimnazijoje dėmesys skiriamas ir darbuotojų gebėjimų psichinės sveikatos 

stiprinimui. Gebėjimų stiprinimą organizuoja Druskininkų savivaldybės visuomenės  sveikatos biuras 

kartu su VŠĮ „Domus solis“ pagal Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-523 patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės 

psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašą. 

Progimnazijoje organizuoti ir kiti prevenciniai renginiai: Pasaulinės Dauno sindromo 

dienos minėjimas, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir formuoti teigiamą požiūrį į žmones 

su šia negalia bei jų artimuosius; akcija „Bendraujame BE patyčių 2019“; Tolerancijos dienos 

minėjimas. Veiklose dalyvavo tėvai, mokiniai, nepedagoginiai darbuotojai, mokytojai. 



   
 

 

 

2019 m. progimnazija tęsė projekto Nr. 09.2.1.–ESFA-K-728-011-0039 „Druskininkų 

savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ veiklas. 

Vesta 40 klasių valandėlių, 5 mini projektai ugdant socialinį-emocinį intelektą (1-4 kl.). 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui 2019 metais 

buvo  įgyvendinama prevencinė programa „Kimochis“. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida: 

Mokytojai aktyviai dalyvavo Lyderių laiko 3 (LL3) įvairiuose mokymuose: 

„Demokratinio mokyklos valdymo pavyzdžiai ir bendruomenės įtraukimas siekiant vaikų pažangos“, 

„Bendradarbiavimas verslus konkurencija švietime“, „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

savivaldybėje: susitarimai, duodantys rezultatus“. Taip pat dėmesys skirtas mokymuisi, kaip siekti 

individualios mokinio pažangos: „Asmeninė kiekvieno vaiko pažanga: dėl ko turime susitarti?“. 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė parengė 18 valandų kvalifikacijos tobulinimo 

programą: „Aktyvinantys mokymo(si) metodai“. Mokymuose dalyvavo Druskininkų savivaldybės 

mokytojai.  

Didžiausią pridėtinę vertę turėjo kolegialus  mokymasis: mokytojai sistemingai 

bendrauja, bendradarbiauja, mokydamiesi vieni iš kitų. 

Progimnazijoje lyderyste yra dalijamasi, ugdomas mokytojų pasitikėjimas savimi, kad 

nuolat reflektuojama profesinė veikla padėtų gerinti mokinių pasiekimus, individualią mokinių 

pažangą.  

Progimnazijos kraštotyros muziejaus veikla: 

Progimnazijos kraštotyros muziejaus veikla: 2019 metais lankytojų skaičius: 

suaugusiųjų – 474, mokinių – 166. Pravesta 11 integruotų pamokų, 24 ekskursijos.  

Tiriamoji veikla: bendradarbiaujant su LGGRTC dėl Laikinosios palaikų perkėlimo, 

laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo komisijos sudarymo, birželio 25-26 d. vyko Leipalingio 

partizanų ekshumacija Leipalingio civilių kapinėse. Dalyvavo LGGRTC, Lietuvos kariuomenės  

didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai (plk. ltn. Darius Meilūnas). Tiriant 

rezistencinį karą Leipalingio valsčiaus ribose vykdyta žmonių, menančių tuos laikus apklausa bei 

žuvusių partizanų artimųjų paieška. Nuo liepos mėnesio iki gruodžio 20 d. apklausti 24 žmonės. 

Renginiai muziejuje: mokytojos, poetės, kraštotyrininkės bei visuomenininkės Marijos 

Vidūnaitės - Grėbliūnienės 90-osioms gimimo metinėms skirtas renginys „Ką dalužė lėmė“; 

Ekspozicija, skirta Lietuvos 100-mečiui  „Lietuvos valstybės nepriklausomybės 100-

mečiui – 100 mirktelėjimų“; LŠS Giedriaus Matulionio Druskininkų 103-čios kuopos ats. gr. Ramūno 

Šerpatausko parengta paroda "Šaulys-Tėvynės labui", skirta Lietuvos šalių sąjungos įkūrimo 100-

mečiui; netradicinis žygis automobiliais „Ką paliudytų Avirio krantai“ - tai „Lietuvos muziejų kelio“ 

programa, skirta vandenims ir su jais susijusiems kultūros, istorijos, tradicijų ar gyvenimo įvykiams; 

renginių ciklas „Mūsų tiesioginis uždavinys – tautai laimėti laisvę“ (V. Kazokas) literatūros vakaras, 

skirtas poeto, žurnalisto Vinco Kazoko 100-osioms gimimo ir 35-osioms mirties metinėms paminėti;  

dr. Astos Leskauskaitės išleistos knygos „Leipalingio apylinkių tekstai“ su kompaktine plokštele 

pristatymas;  knygos „Seirijų krašto partizanai“ pristatymas.; knygos „Partizano žiedas“ pristatymas 

ir filmo „Vanago portretas“ peržiūra; Jurgitos Tamulienės fotografijų paroda „Akimirka“. 

Projektinė progimnazijos kraštotyros muziejaus veikla: 

Pateikta paraiška Interreg Latvija-Lietuva-Baltarusija pasienio bendradarbiavimo 

programos projekto „Mobilieji menai kaip sąveikos pagrindas plėtojant ir saugant pasienio regionų 

kultūros paveldą“. 

Informacinių technologijų būklė: 

Progimnazijoje tikslingai naudota turima IT bazė, kompiuterinės programos ir 

skaitmeniniai įrankiai ugdymo turinio pateikimui, mokinių vertinimui, konsultavimui ir mokymosi 

motyvacijos didinimui. 

Progimnazijoje yra 73 kompiuteriai (įskaitant ikimokyklinį skyrių).  Taip pat 

naudojamos 6 interaktyvios lentos, 11 multimedijų, 3 kopijavimo aparatai, spausdintuvai. 

Įvairi mokykloje ir už jos ribų vykdoma veikla aktyviai viešinama mokyklos 

www.facebook.com puslapyje. 

about:blank


   
 

 

 

Numatomi Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos tęstinumo 

aspektai: 

Druskininkų savivaldybės taryba pritarė dėl dalyvavimo partnerio teisėmis Europos 

Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.09.2.1-ESFA-V01-

0001„Kokybės krepšelis“. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija 2018 m. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 buvo įtraukta į 

mokyklų, dalyvaujančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministerijos finansuojamą projektą Nr. 09.2.1 - ESFA –V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. 

Vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu 

2018 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-707, 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje 2019 m. gegužės 21-22 d. buvo atliktas išorinis 

rizikos vertinimas. Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, parengtas Druskininkų savivaldybės 

Leipalingio progimnazijos veiklos tobulinimo plano projektas. Pateiktos rekomendacijos 

mokytojams: atsižvelgti į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, mokinių poreikius ir 

gebėjimus; planuojant veiksmingai taikyti įvairias integracijos formas; skatinti gerosios patirties 

sklaidą tarp mokytojų; susitarti dėl mokinių pasiekimų pažangos vertinimo sistemos, kuri padėtų 

įgyvendinti inovatyvius pokyčius ir pažangą; skatinti visos pedagogų bendruomenės kolegialų 

mokymąsi. Tikimės, kad įgyvendinus projektą pagerės ugdymo kokybė ir ugdymo rezultatai, mokinio 

individualios pažangos stebėjimas ir matavimas, bendrosios kompetencijos. Mokytojai turės 

galimybę įgyti naujų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. Leipalingio progimnazija galės įsigyti naujų 

ugdymo priemonių. 

Progimnazija yra atvira, ieškanti dialogo, sprendžianti įvairias problemas, tobulindama 

savo veiklos kokybę, bendradarbiauja su:  

 visomis Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigomis; 

 Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnija; 

 Vaiko teisių apsaugos tarnyba - pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas; 

 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos 

komisariatu; 

 Druskininkų švietimo centro psichologinės pedagoginės tarnybos padaliniu; 

 Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriumi; 

 Druskininkų jaunimo užimtumo centru - konferencijos, renginiai, projektai, 

konkursai; 

 Druskininkų švietimo centru. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos  

2019 metų veiklos ataskaitos 1 priedas 

 

Metinio veiklos plano 2019 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita 

 

Tikslo  

Kodas  

Uždavinio 

kodas 

Priemonės 

kodas 

Veiklos 

kodas 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Mato 

vienetas  

Plano 

reikšmė 

Fakto 

reikšmė 

Įvykdymo 

proc. 

Paaiškinimas nuo 

vertinimo kriterijaus 

plano 

Indėlio kriterijai 

02 03 01  Įsigytos mokymo 

priemonės ir 

vadovėliai 

P-02-03-

01 

MK 

lėšos 

1800 1800 100 Lėšos panaudotos 

pagal vadovėliams ir 

mokymo priemonėms 

02 03 02  Projektai  P-02-03-

02 

Skaičius  1 1 100 Projektas integruotas 

į mokinių ugdymą 

Proceso kriterijai 

01 01 01 01 Pagerės mokinių 

pažangumas  

P-01-01-

01 01 

Proc. 2,0 

proc. 

2,4 

proc. 

116 Dėmesys skirtas 

individualiai mokinio 

pažangai 

01 01 01 02 Parengtos 

programos 

P -01-01-

01-02 

Skaičius  20 17 85 Sumažėjus specialiųjų 

poreikių mokinių 

parengta mažiau 

pritaikytų ir 

individualizuotų 

programų 

01 01 01 03 Pamokose 

naudojami 

skaitmeniniai 

mokymosi 

metodai 

P-01-01-

01-03 

Pamokų 

skaičius  

45 51 112 IT taikymas 

pamokoje motyvuoja 

mokymui(si) 

01 01 01 04 Atliekami 

mokinių 

pasiekimų 

P-01-01-

01-04 

Skaičius  2 2 100 Darbai leido stebėti 

individualią mokinių 

pažangą. 



   
 

 

 

patikrinimai 4,8 

klasėse 

01 01 01 05 Parengtos 

skaitmeninės ir 

kitos IKT 

mokymo 

priemonės  

P-01-01-

01-05 

Skaičius  20 22 109 Mokytojai pamokose 

naudojo inovatyvius 

metodus, 

motyvuojančius 

šiuolaikinį mokinį. 

01 02 01 01 Pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

vedamos 

konsultacijos  

P-01-02-

01-01 

Skaičius  280 350 120 Pagalbos mokiniui 

specialistai dirba 

individualiai su 

mokiniu, konsultuoja 

mokinių tėvus 

01 02 01 02 Parengtos 

rekomendacijos 

P-01-02-

01-02 

Skaičius  270 295 108 Rekomendacijos 

Tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

parengtos 

atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus 

grupes 

02 01 01 01 Renginiai 

(etnokultūriniai) 

P-02-01-

01-01 

Skaičius  6 6 100 Susipažįsta su 

tradicijomis, savo 

krašto kultūra. 

02 01 01 02 Renginiai 

(pilietiškumui 

ugdyti) 

P-02-01-

01-02 

Skaičius  3 3 100 Pilietiškumas 

ugdomas dalyvaujant 

organizuojant 

renginius valstybės 

svarbioms datoms 

paminėti   

02 01 01 03 Renginiai 

(sveikatingumo) 

P-02-01-

01-02 

Skaičius  8 9 112 Ugdomi sveikos 

gyvensenos įgūdžiai, 

bendradarbiaujama su 

visuomenės sveikatos 

biuro specialistais 



   
 

 

 

02 01 01 04 Programos, 

renginiai 

(emociniam 

saugumui 

užtikrinti) 

P-02-01-

01-02 

Skaičius  5 5 100 Mokinių taryba 

inicijavo dalį 

renginių, Olweus 

programos veiklų 

įgyvendinimui 

02 02 01 01 Klasės valandėlės  P-02-02-

01-01 

Skaičius  126 126 100 Olweus programos 

valandėlės vedamos 

pagal metų Kokybės 

užtikrinimo planą. 

02 02 01 02 Klasės valandėlės P-02-02-

01-02 

skaičius 52 88 141 Vykdoma pradinių 

klasių emocinio 

intelekto ugdymo 

programa sudarė 

galimybes daugiau 

dėmesio skirti 

emociniams 

mikroklimatui gerinti 

02 03 01 01 Mokinių darbų 

parodos  

P-02-03-

01-01 

Skaičius  15 16 106 Buvo aktyvūs  dalykų 

mokytojai 

02 03 02 02 Įsigyta IT įranga P-02-03-

02-01 

Skaičius 2 2 100 IT įranga įsigyta 

pagal panaudos 

sutartį iš švietimo 

informacinių 

technologijų 

atsižvelgiant į turimas 

lėšas 

_______________________________ 

 

  



   
 

 

 

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos 

2019 metų veiklos ataskaitos 2 priedas 

 

Metinio veiklos plano 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita 

 

T
ik

sl
o

 n
u

m
er

is
 

U
žd

av
in

io
 n

u
m

er
is

 

P
ri

em
o

n
ės

 n
u

m
er

is
 

V
ei

k
lo

s 
n

u
m

er
is

 

Veiklos 

pavadinimas 

Veiklos 

vykdytojas  

Numatyta lėšų (Tūkst. EUR) Panaudota lėšų (Tūkst. EUR) 

Įsisavinta lėšų 

dalis (proc.) 

Komentarai/ pastabos 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai)*: 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai):  

SL VB ES Kita SL VB ES Kita  

01 Tikslas. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą.    

01 03 
Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant 

teikiamų paslaugų kokybę. 
  

01 03 06 Priemonės   

01 03 06  

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 

pagrindinės 

mokyklos 

veiklos 

programa 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

666.0 326.6 336.0 3.4 0,3 664.3 324.3 336,0 3.4 0.6 99.7 

 

0,6 tūkst. Eur. yra lėšos, kurias 

progimnazija gauna iš VMI 

pagal Paramos ir labdaros 

įstatymą. 

   

01 03 06 Iš viso priemonei: 666,3 326.6 336.0 3.4 0,3 664.3 324.3 336,0 3.4 0,6 99.7  

01 03 Iš viso uždaviniui: 666,3 326.6 336.0 3.4 0,3 664.3 324.3 336.0 3.4 0,6 99.7  

01 Iš viso tikslui: 666,3 326.6 336.0 3.4 0,3 664.3 324.3 336.0 3.4 0,6 99.7  

IŠ VISO: 666,3 326.6 336.0 3.4 0,3 664.3 324.3 336.0 3.4 0,6 99.7  

 

_________________________________________ 

 



   
 

 

 

 


