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Alytaus šv. Benedikto gimnazijos švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2017–2019 metai

Asignavimų valdytojas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
(-ai), kodas
Vykdytojas (-ai)

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

Programos
pavadinimas

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
Kodas
programa
Programa tęstinė. Valstybinės 2013–2022 metų strategijos
švietimo misija – suteikti kiekvienam asmeniui savarankiško ir
aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo
gebėjimus. Programa siekiama įgyvendinti bendruomenės
keliamus tikslus ir uždavinius, vykdant Lietuvos Respublikos
2012 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. XI-2015 Valstybės
pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, atsižvelgiant į Lietuvos
švietimo pokyčius, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus veiklos programą. Pagrindinis strateginis
tikslas – atvira, besimokanti, veržli gimnazijos bendruomenė,
besirūpinanti pilietiškos moralės ir kūrybingos visuomenės
plėtote, siekianti
dvasinių ir bendražmogiškųjų vertybių
puoselėjimo, tikėjimo, kultūros ir gyvenimo sintezės kūrimo
(Alytaus šv. Benedikto gimnazija turi du steigėjus – Alytaus
miesto savivaldybės tarybą ir Romos katalikų bažnyčios
Vilkaviškio vyskupijos kuriją), ugdanti savarankišką, atsakingą
ir dorą Lietuvos pilietį.

Programos
parengimo
argumentai
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Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strateginį plėtros
planą)
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas

Prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybės ir
prieinamumo užtikrinimas, ugdant kūrybingą,
veiklią, atsakingą, atvirą, pilietišką asmenybę.

Kodas

1.

Ugdymo kokybės tobulinimas ir gimnazijos veiklos
efektyvumo didinimas, pasirenkant teisingą kryptį
ir prioritetus, planuojant veiklos pokyčius.

Kodas

1.

Programos tikslas

Gerinti ugdymo(si) kokybę ir didinti efektyvumą.

Kodas

1.1.

1. Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Tikslas apima formalųjį švietimą: pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą ir neformalųjį vaikų
švietimą. Efektyvaus gimnazijos veiklos valdymo užtikrinimas, bendruomenės telkimas
ugdymo(si) kokybės gerinimui, teisingas vystymosi krypties ir prioritetų pasirinkimas, planuojant
kaitos pokyčius.
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1.1. Uždavinio pavadinimas. Ugdymo kokybės tobulinimas ir modernizavimas.
Gerinti ir efektyvinti ugdymo(si) kokybę, tenkinant mokinių savirealizacijos ir saviraiškos
poreikius, atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus, ugdyti bendrąsias ir dalykines
kompetencijas.
Rezultato vertinimo kriterijus.
1.1.1. Priemonės pavadinimas.
Parengiamas ir įgyvendinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planas,
didesnės pasirenkamųjų dalykų ir modulių galimybės III–IV klasių mokiniams, įvairesnė
neformaliojo ugdymo būrelių pasiūla, panaudojant visas neformaliajam ugdymui skirtas valandas.
Produkto vertinimo kriterijus.
Teikti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje, kurioje mokosi 713 mokinių.
1.1.2. Priemonės pavadinimas. Sudaromos sąlygos mokytis specialiųjų poreikių turintiems
mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo(si) procesą, atitinkantį mokinių
psichofizines galias.
Produkto vertinimo kriterijus.
Specialiųjų poreikių mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją – 99. Teikiama specialioji
pedagoginė, psichologinė, socialinė ir specialioji pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), mokytojams. Vykdant standartizuotus testus ir PUPP, specialiųjų poreikių mokinių
rezultatai vertinami, atsižvelgiant į Alytaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos parengtas
rekomendacijas dėl specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų vertinimo. Išlaikomi psichologo,
spec. pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo ir 3 mokytojų padėjėjų etatai.
1.1.3. Priemonės pavadinimas.
Sudaryti sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją ir tobulinti savo kompetencijas įvairiose
kvalifikacijos tobulinimo institucijose.
Produkto vertinimo kriterijus.
Kelia kvalifikaciją ir tobulina dalykines, metodines kompetencijas 80 procentų gimnazijos
pedagogų įvairiose kvalifikacijos tobulinimo institucijose bent 5 dienas per mokslo metus.
1.1.4. Priemonės pavadinimas.
Kabinetai (klasės) rekonstruojami, aprūpinami šiuolaikinėmis moderniomis mokymo
priemonėmis.
Produkto vertinimo kriterijus.
Mokomieji kabinetai aprūpinti šiuolaikinėmis ugdymo(si) priemonėmis, įsigyta 40 kompiuterių
už 24 tūkst. Eur.
Saugios ir kokybiškos ugdymo(si) ir aplinkos Kodas 2
tobulinimas ir gerinimas, tenkinant ugdytinių
poreikius.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas.
Gimnazija – integruotas švietimo ir kultūros centras visai bendruomenei. Kokybiškas mokinių
ugdymas modernioje, saugioje, sveikoje aplinkoje, teikiančioje paslaugas švietimo, kultūros,
sveikatingumo bei sporto srityje, tenkinant ugdytinių individualius poreikius.
Programos tikslas

2.1. Uždavinio pavadinimas.
Tobulinti ir užtikrinti sveiką, saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką, tenkinant ugdytinių poreikius,
plėtoti ugdymo(si) bazę.
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Rezultato vertinimo kriterijus.
2.1.1. Priemonės pavadinimas.
Atnaujinti ir modernizuoti gimnazijos pastatą. Atlikti dalies patalpų ir pastato išorės
rekonstrukciją.
Produkto vertinimo kriterijus.
Įgyvendintas techninis projektas; Projekto 1 energijos taupymo priemonių paketo, 2–3 paketų
priemonių įgyvendinimas už 1 247 tūkst. Eur.
Pagerintos sanitarinės higieninės sąlygos (1 tūkst. Eur.)
2.1.2. Priemonės pavadinimas.
Rekonstruoti gimnazijos sporto aikštyną. Įrengti švieslentę gimnazijos sporto salėje.
Produkto vertinimo kriterijus.
Įgyvendintas gimnazijos techninis projektas, modernizuotas sporto aikštynas už 150 tūkst. Eur.
Įrengta švieslentė gimnazijos sporto salėje už 4 tūkst. Eur.
2.1.3. Priemonės pavadinimas.
Kurti ir tobulinti edukacines erdves bei poilsio zonas mokiniams.
Produkto vertinimo kriterijus:
Sukurtos ir įrengtos edukacinės erdvės bei poilsio zonos pradinių klasių mokiniams, aprūpinti
mokymo priemonėmis pailgintos dienos grupės mokiniai, skaičius 90.
2.1.4. Priemonės pavadinimas.
Gimnazijos valgyklos ventiliacinės sistemos rekonstrukcija.
Atlikta gimnazijos valgyklos ventiliacinės sistemos rekonstrukcija pagal šiuolaikines higienos
normas ir reikalavimus.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Valstybės biudžeto lėšos, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos ir kitų
užsienio fondų paramos lėšos, kitų šaltinių lėšos, 2 procentai GPM.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Programos įgyvendinimo sėkmę bus galima vertinti pagal šiuos kriterijus:
1. Gimnazijoje sudarytos sąlygos teikti bendrąjį ugdymą visiems mokiniams, atsižvelgiant į jų
individualius gebėjimus ir fizines galias. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, integruojami į
jų ugdymo(si) procesą , mokosi pagal individualius poreikius ir galimybes, teikiama logopedinė,
socialinė, pedagoginė psichologinė pagalba, pagal poreikį mokiniai atvežami į gimnaziją ir
parvežami iš jos.
2. Gimnazijoje ugdomas bendruomeniškumas, pilietiškumas, tautiškumas, etninė kultūra.
Tobulinami mokinių gebėjimai dalyvaujant neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu (gimnazijoje
neformaliai ugdomi apie 50 procentų mokinių ir 40 procentų įvairiose miesto neformaliojo vaikų
švietimo įstaigose). Vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas, bendruomenė dalyvauja
įvairiuose respublikiniuose projektuose.
3. Gimnazijoje dirbančių pedagogų kvalifikacija atitinka švietimo įstaigoms keliamus
reikalavimus. 80 procentų mokytojų dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose,
tobulindami dalykines, pedagogines ir bendrąsias kompetencijas.
4. Gimnazijos ugdymo bazė ir mokymo priemonės atitinka standartus. Skiriamas reikiamas
dėmesys šiuolaikinėms mokymo priemonėms įsigyti. Bus įsigyta 40 kompiuterių ugdymo(si)
kokybei gerinti, mokinių individualiems poreikiams tenkinti ir mokymosi motyvacijai gerinti.
Patobulintos, renovuotos ugdymo(si) aplinkos, užtikrinančios mokinių saugumą. Bus renovuotas
gimnazijos pastatas, rekonstruotas sporto aikštynas pagal naujus šiuolaikinius reikalavimus
mokinių sveikatai ir saugumui užtikrinti, įrengta švieslentė sporto salėje. Bus sukurtos
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edukacinės erdvės ir poilsio zonos mokiniams. Atlikta gimnazijos valgyklos ventiliacinės
sistemos rekonstrukcija, atitinkanti šiuolaikinius sanitarinius higieninius reikalavimus.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Švietimo įstatymas, vietos savivaldos įstatymas, Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija,
Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo
programos bendrasis ugdymo planas, 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrieji ugdymo planai, Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis
planas, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metų
ugdymo planai.
Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Šernienė

Nijolė Jaciunskienė

