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1. ĮVADAS  

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrasis planas – tai Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti 

efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje,  

pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, 
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sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, 

psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas Alytaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas – tai patogiai ir greitai pasiekiama, moderni ir 

šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, gebanti sukurti jaukią mokymosi 

aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką 

išsilavinimą.  

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrasis planas skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo 

prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo 

mokyklų ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką 

mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.  

 Formuojantis žinių ir informacinei visuomenei išryškėja intensyvėjančios ir 

greitėjančios kaitos tendencija, kuri reikalauja ir atitinkamų švietimo sistemos pokyčių. Švietimo 

sistema turi siekti naujos kokybės, kad paruoštų mokinius veiksmingai gyventi ir kurti rinkos 

sąlygomis besikeičiančioje visuomenėje. 

 2. SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA   
 Buvo parengtas Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 

metų bendrasis planas ir patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. 

sprendimu Nr. T-209, pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-28, papildytas 2009 m. sausio 

29 d. sprendimu Nr. T-17, 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-112 ir 2010 m. sausio 28 d. 

sprendimu Nr. T-15. Planas sėkmingai įgyvendintas.  

2.1. Mokyklų tinklo pertvarka 2010–2011 metais 

 Alytaus lopšeliai-darželiai „Eglutė“ ir „Gintarėlis“ likviduoti 2010 m. birželio 30 d. 

dėl per mažo juos lankančių vaikų skaičiaus.  

 Alytaus Anzelmo Matučio pradinė mokykla reorganizuota 2009 m. rugpjūčio 31 d. 

prijungiant ją prie tuometinės Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos (dabar – Alytaus Dzūkijos 

pagrindinė mokykla) ir ji tapo šios mokyklos Anzelmo Matučio pradinio ugdymo skyriumi, kuris 

likviduotas 2010 m. birželio 30 d. dėl per mažo mokinių skaičiaus.  

 Alytaus Dzūkijos ir Dainavos vidurinių mokyklų tipas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. 

pakeistas į pagrindinių mokyklų tipą ir šios mokyklos pavadintos Alytaus Dzūkijos pagrindine 

mokykla ir Alytaus Dainavos pagrindine mokykla.     

 Alytaus Panemunės ir Likiškėlių vidurinių mokyklų tipas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. 

pakeistas į pagrindinių mokyklų tipą ir šios mokyklos pavadintos Alytaus Panemunės pagrindine 

mokykla ir Alytaus Likiškėlių pagrindine mokykla.     

 Alytaus Putinų gimnazija (jai gimnazijos statusas suteiktas 2010 m. balandžio 1 d.) 

nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoja pradinių klasių ir penktųjų – septintųjų klasių, nuo 2012 

m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoja pradinių klasių ir penktųjų – aštuntųjų klasių. Alytaus Putinų 

gimnazija nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. vykdo tik pagrindinio ugdymo antrosios dalies (1–2 gimnazijos 

klasės) programą ir akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 gimnazijos klasės) programą. 

 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (jai gimnazijos statusas suteiktas  

2010 m. birželio 1 d.) nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoja penktųjų – septintųjų klasių, nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoja penktųjų – aštuntųjų klasių. Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. vykdo tik pagrindinio ugdymo antrosios dalies (1–2 

gimnazijos klasės) programą ir akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 gimnazijos klasės) programą. 

 Alytaus Jotvingių gimnazija (jai gimnazijos statusas suteiktas 2000 m. rugsėjo 1 d.) 

nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoja penktųjų – aštuntųjų klasių. Alytaus Jotvingių gimnazija 

nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vykdo tik pagrindinio ugdymo antrosios dalies (1–2 gimnazijos klasės) 

programą ir akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 gimnazijos klasės) programą. 

 Alytaus šv. Benedikto gimnazija (jai gimnazijos statusas suteiktas 2006 m. rugsėjo 1 

d.) vykdo akredituotą vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas, nes 

ši savivaldybės bendrojo ugdymo mokykla turi viešosios įstaigos statusą (viena dalininkė – 

savivaldybė, kita dalininkė – Bažnyčia) ir įgyvendina  atskirus savitos pedagoginės sistemos 
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elementus. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 23 dalį mokykla, kurios 

savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis), 

yra savivaldybės mokykla. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje nurodyta, kad 

savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės, jose tėvų pageidavimu mokoma 

tikybos. 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 

V-785 akredituota Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa. 

Šioje mokykloje nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. veikia Gimnazijos skyrius suaugusiųjų klasių mokiniams. 

Alytaus krašto gyventojai turi visas galimybes neiškristi iš švietimo sistemos dėl susikomplikavusių 

asmeninių, socialinių, finansinių ar kitokių aplinkybių ir jiems tinkama forma bei patogiu laiku įgyti 

vidurinį išsilavinimą ir tai patvirtinantį dokumentą – brandos atestatą. Sudarytos puikios sąlygos 

dirbantiems arba darbo neturintiems asmenims mokytis įvairiomis mokymosi formomis pagal 

formaliojo (pagrindinio ir vidurinio ugdymo) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. 

 

2.2. Mokyklų tinklo pertvarka 2012–2015 metais 

 Alytaus miesto savivaldybės taryba 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-34 

patvirtino Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 

metų bendrąjį planą ir jo priedus.  

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-127 nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimas ir ši mokykla 

pavadinta Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, patvirtinti naujieji šios įstaigos nuostatai. 

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-128 nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas Alytaus „Vilties“ darželio-mokyklos pavadinimas ir ši mokykla 

pavadinta Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, patvirtinti naujieji šios įstaigos nuostatai. 

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-129 nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos pavadinimas ir ši mokykla 

pavadinta Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, patvirtinti naujieji šios įstaigos nuostatai. 

 Alytaus miesto savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-131 

pritarė, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. būtų pakeistas VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 

pavadinimas ir ši įstaiga būtų pavadinta Alytaus šv. Benedikto gimnazija, pritarė naujos redakcijos 

šios įstaigos įstatams. Šios viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas 2012 m. birželio 8 d. 

(protokolas Nr. d-5) nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pakeitė VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 

pavadinimą ir šią įstaigą pavadino Alytaus šv. Benedikto gimnazija (pavadinime neliko žodžių 

„viešoji įstaiga“, nes mokyklos pavadinime jos teisinė forma neturi būti nurodoma), patvirtino 

naujos redakcijos šios gimnazijos įstatus. 

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-130 nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas VšĮ Alytaus jaunimo centro pavadinimas ir ši įstaiga pavadinta 

Alytaus jaunimo centru (pavadinime neliko žodžių „viešoji įstaiga“, nes įstaigos pavadinime jos 

teisinė forma neturi būti nurodoma), patvirtinti naujieji šios įstaigos įstatai. 

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 

metų bendrajame plane buvo numatyta, kad, atsižvelgiant į situacijos bei švietimo veiklą 

reglamentuojančių dokumentų pokyčius, šį planą buvo  galima koreguoti.  

 Alytaus miesto savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-41 papildė 

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį 

planą, numatydama pertvarkyti Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos vidaus struktūrą: nuo 

2013 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoti šioje mokykloje 9-ųjų klasių, o nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. – 9-

ųjų ir 10-ųjų klasių ir pakeisti Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos tipą į progimnazijos tipą ir 

šią mokyklą pavadinti Alytaus Piliakalnio progimnazija. 

 Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-164 

pakeitė nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos pavadinimą, šią įstaigą 

pavadino Alytaus Piliakalnio progimnazija ir patvirtino jos nuostatus.  
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 XXI amžiaus iššūkiai – informacijos gausa, sparti kaita, visuomenės išsiskaidymas – 

sureikšmina socialinį ir kultūrinį švietimo vaidmenį. Būtina nuolat atsinaujinanti, paslanki ir 

palanki, veiksminga švietimo sistema. Pokyčiai, kurie garantuotų tikslingą švietimui skirtų lėšų ir 

žmogiškųjų išteklių kūrimą, neišvengiami. 

 

3. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO 

PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ RENGIMO IR 

TVIRTINIMO PRIEŽASTYS  

 

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 

metų bendrasis planas  įgyvendintas ir  baigta tame plane numatyta tinklo pertvarka.  

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. gruodžio 3 d. 

įsakymu Nr. DV-981 sudarė Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto parengimo darbo grupę, kuri iki 

2016 m. kovo 1 d. įskaitytinai parengė minėto plano ir jo priedų projektą ir pateikė savivaldybės 

administracijos direktoriui. Nuo 2016 m. kovo 14  iki 2016 m. balandžio 15 d. įskaitytinai Švietimo 

skyriui pavesta organizuoti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto viešąjį svarstymą, derinant su 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. 

 Švietimo skyriui nurodyta 2016 m. gegužės mėn. teikti Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą ir jo priedus tvirtinti 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai. 

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo efektyvumas yra susijęs su mokyklų dydžiais, 

mokyklų patalpų užpildymu, tuščiomis mokymosi vietomis, klasių komplektų dydžiais, vidutinėmis 

vieno mokinio ugdymo išlaidomis.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrąjį planą ir jo priedus būtina parengti, nes: 

1. Alytaus mieste mažėja vaikų. 

2. Būtina mažinti bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektus, geriau užpildyti  

nepakankamai gerai sukomplektuotas bendrojo ugdymo klases.  

3.  Mokinių skaičiaus koregavimas mokyklose ir klasėse leistų veiksmingai  

 įgyvendinti ugdymo tikslus.  

4. Būtina siekti aukštesnės ugdymo kokybės ir geresnio mokinių išsilavinimo. 

5. Būtina plėsti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pasirinkimo galimybės. 

6. Racionaliai naudojamos švietimui skirtos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, 

nustatomos ekonomiškai pagrįstos piniginės ir natūrinės išlaidų normos.  

 Tik sukūrę veiksmingą ir efektyvią švietimo sistemą pasieksime ne tik aukštesnės  

ugdymo kokybės ir geresnio mūsų mokinių išsilavinimo, bet ir aukštesnės gyvenimo kokybės; 

Sureguliavę mokinių skaičių grupėse, klasėse, mokyklose, jiems išlaikyti skiriamas  

lėšas naudosime ugdymui efektyvinti, modernizuoti, tobulinti. 

Sukūrę mokymosi formų, metodų, įstaigų tipų įvairovę, išplėtoję profesinio  

mokymo(si) galimybes, kursime visą gyvenimą besimokančią miesto bendruomenę. 

 

 4. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO SITUACIJA 2016–2020 

MOKSLO METAIS   PAGAL VYKDOMAS  PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO 

UGDYMO PROGRAMAS  

 

4.1. Priešmokyklinio ugdymo programa 

 Priešmokyklinio ugdymo programa vykdoma ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo 

ugdymo mokyklose. Iš viso yra 35 grupės, jose ugdomi 636 mokiniai. Gyventojų poreikiai 

priešmokyklinio vaikų ugdymo paslaugai yra visiškai tenkinami. Priešmokyklinio ugdymo sąlygos 
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lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose skirtingos, tačiau taip sudaromos galimybės 

rinktis tą variantą, kuris tėvams yra patogiausias. 

 

4.2. Pradinio ugdymo programa  

 Pradinio ugdymo programa vykdoma 2 mokyklose-darželiuose („Drevinuko“, 

„Vilties“), 2 pradinėse mokyklose (Senamiesčio, „Sakalėlio“), 1 progimnazijoje (Piliakalnio), 7 

pagrindinėse (Dzūkijos,  Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės, Likiškėlių) ir Šv. 

Benedikto gimnazijoje. Iš viso 2015–2016 mokslo metais yra: 

 26 komplektai 1-ųjų klasių, 564 ir 8 specialiųjų poreikių mokinių;  

 25 komplektai 2-ųjų klasių, 577 ir 10 specialiųjų poreikių mokinių; 

 28 komplektai 3-ųjų klasių, 590 ir 14 specialiųjų poreikių mokinių; 

 25 komplektai 4-ųjų klasių, 566 ir 13 specialiųjų poreikių mokinių. 

 Į pirmąsias klases rugsėjo pirmąją ateina kasmet vis mažiau mokinių: 

 2001 m. – 1034 mokiniai; 

 2002 m. – 946 mokiniai; 

 2003 m. – 911 mokinių; 

 2004 m. – 818 mokinių;  

 2005 m. – 802 mokiniai; 

 2006 m. – 834 mokiniai; 

 2007 m. – 744 mokiniai; 

 2008 m. – 696 mokiniai; 

 2009 m. – 633 mokiniai; 

 2010 m. – 652 mokiniai; 

 2011 m. – 618 mokinių; 

 2012 m. – 556 mokiniai; 

 2013 m. – 600 mokinių; 

 2014 m. – 548 mokiniai; 

 2015 m. – 572 mokiniai.  

 Pradinių klasių mokiniai yra saugesni, kai gali mokytis  mažoje atskiroje mokykloje. 

Tokios sąlygos yra Senamiesčio, „Sakalėlio“ pradinėse mokyklose, „Drevinuko“ ir „Vilties“ 

mokyklose-darželiuose.  

Dzūkijos, „Volungės“, Panemunės pagrindinių mokyklų pradinių klasių mokiniai 

anksčiau  mokėsi atskiruose pradinių klasių pastatuose, bet mažėjant pradinių klasių mokinių 

skaičiui, mokiniai buvo perkelti į šių mokyklų pagrindines patalpas, o likę pastatai  (Vingio g. 15A ,  

Putinų g. 22 ir Jazminų  g. 20)  buvo panaudoti Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės kitoms 

reikmėms. 

 Visų pradinių klasių mokiniai mokosi pirmoje pamainoje.   

 

4.3. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos  

 Pagrindinio ugdymo programa vykdoma 1 progimnazijoje, 7 pagrindinėse  

mokyklose, 4 gimnazijose, 1 suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje.  

Vidurinio ugdymo programa vykdoma 4 gimnazijose, 1  suaugusiųjų ir jaunimo 

mokykloje. Iš viso 5–10 ir 1–4 gimnazijų klasėse 2015–2016 m. m. mokslo metus pradėjo 4988 

mokiniai, 231 suaugusiųjų klasių mokinys ir 59 suaugusiųjų klasių, esančių Alytaus pataisos 

namuose, mokiniai.  

 2015 m. išvyko į kitas savivaldybes 78 mokiniai, atvyko iš kitų savivaldybių – 119, 

išvyko į užsienį – 42, atvyko iš užsienio – 24.  

 Mokymosi motyvacijos stokojantys mokiniai mokosi Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokykloje: yra 3 8–10 klasių komplektai, juose mokosi 22 mokiniai. 
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 Pagrindinio ugdymo programą baigusieji mokiniai ne visi tęsia mokymąsi gimnazijų 

3-iose klasėse. Dalis neatėjusiųjų į gimnazijų 3-iąsias klases tęsia mokymąsi Alytaus profesinio 

rengimo centre.  

 

5. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS  

 

 2015–2016 m. m. veikia 17 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

(iš jų 16 savivaldybės biudžetinės įstaigos, 1 – viešoji įstaiga), vykdančių bendrojo ugdymo 

(pradinio, pagrindinio, akredituotas vidurinio) ir priešmokyklinio ugdymo programas. Jose 2015–

2016 m. m. (2015 m. spalio 1 d. duomenimis) mokosi 7332 mokiniai (be suaugusių klasių mokinių) 

ir 164 priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai.  

 Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis  (81 ikimokyklinio ir 35 priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai, 182 pradinių klasių mokiniai).  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta.  

 Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis  (110 ikimokyklinio ir 39 priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai, 45 specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai).  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta.  

 Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla (294 mokiniai). 

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta. 

 Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla (282 mokiniai ir 20 priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų).  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta. 

 Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla (576 mokiniai, 59 specialiųjų ir lavinamųjų 

klasių mokiniai ir 26 priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų). 

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti struktūrą keičiant mokyklos tipą iš 

pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir prijungti Alytaus Piliakalnio progimnazijos skyrių nuo 2018 

m. rugsėjo 1 d. Mokykla 2015–2016 m. m. nekomplektavo  9-ųjų klasių).  

  Alytaus Piliakalnio progimnazija  (161 mokinys).  

 Tai vienintelė mokykla Pirmojo Alytaus mokiniams. Joje šiais mokslo metais mokosi 

ir 38 Alytaus globos vaikų auklėtiniai.  

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma prijungti prie Alytaus Dzūkijos pagrindinės 

mokyklos (tuo metu numatomos Alytaus Dzūkijos mokyklos).  

 Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla (443 mokiniai). 

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti struktūrą keičiant mokyklos tipą iš 

pagrindinės mokyklos į progimnaziją (mokyklos vadovai pageidauja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.).  

 Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla (789 mokiniai). 

 Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją.  

 Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla (344 mokiniai ir 11 priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų).  

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją (mokyklos vadovai pageidauja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.).  

 Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla (626 ir  18 priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikų).  

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją. 

 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla (492 mokiniai ir 15 priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų).  

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją. 

 Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla (327 mokiniai). 
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 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. numatoma pertvarkyti iš pagrindinės mokyklos į 

progimnaziją. 

 Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (22 jaunimo klasių mokiniai, 3 komplektai, 

72 suaugusiųjų klasių mokiniai, 3 komplektai, suaugusiųjų klasių, esančių Alytaus pataisos 

namuose, 159 mokiniai, 9 komplektai). Iš viso 253 mokiniai, 15 komplektų.  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 

V-785 akredituota Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa 

ir šioje mokykloje nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. veikia Gimnazijos skyrius suaugusiųjų klasių 

mokiniams. 

 Siūloma svarstyti galimybę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. siekti sporto gimnazijos statuso 

ir vykdyti Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo kūno kultūros ir sporto plėtrą.  

 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (737 mokiniai). 

 Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-

209 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrąjį 

planą, gimnazija nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektavo penktųjų, šeštųjų ir septintųjų klasių, nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. nekomplektavo penktųjų, šeštųjų, septintųjų ir aštuntųjų klasių ir vykdė 

pagrindinio ugdymo antrosios dalies (1–2 gimnazijos klasės) ir akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 

gimnazijos klasės) programas. Pereinamuoju laikotarpiu ši gimnazija laikinai vykdė pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies (8 klasės) programą ir buvo  gryninama pirmiau paminėta tvarka.  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta. 

 Alytaus Putinų gimnazija (510 mokinių). 

 Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-

209 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrąjį 

planą ir savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Alytaus Piliakalnio, 

Vidzgirio, „Volungės“, Putinų vidurinių mokyklų ir Jotvingių gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymo“ 4 punktą, gimnazija nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektavo pirmųjų – ketvirtųjų ir 

penktųjų, šeštųjų, septintųjų klasių, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nekomplektavo pirmųjų – ketvirtųjų ir 

penktųjų – aštuntųjų klasių ir vykdė pagrindinio ugdymo antrosios dalies (1–2 gimnazijos klasės) ir 

akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 gimnazijos klasės) programas. Pereinamuoju laikotarpiu ši 

gimnazija laikinai vykdė pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (8 klasės) programą ir buvo 

gryninama pirmiau paminėta tvarka. 

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta. 

 Alytaus Jotvingių gimnazija (703 mokiniai). 

 Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-

209 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrąjį 

planą ir savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Alytaus Piliakalnio, 

Vidzgirio, „Volungės“, Putinų vidurinių mokyklų ir Jotvingių gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymo“ 5 punktą, gimnazija nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nekomplektavo penktųjų – aštuntųjų 

klasių. Alytaus Jotvingių gimnazija nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vykdė tik pagrindinio ugdymo 

antrosios dalies (1–2 gimnazijos klasės) ir akredituotą vidurinio ugdymo (3–4 gimnazijos klasės) 

programas.  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią mokyklą plane nenumatyta. 

  Alytaus šv. Benedikto gimnazija (739 mokiniai). 

 Akreditavus 2006 m. Alytaus šv. Benedikto vidurinės mokyklos vykdomą vidurinio 

ugdymo programą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-136 ši 

mokykla nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta į viešąją įstaigą Alytaus šv. Benedikto gimnaziją, 

vykdančią akredituotą vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas.  

 Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pavadinta Alytaus šv. Benedikto gimnazija (buvo VšĮ 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija).  

 Reorganizuoti, likviduoti, pertvarkyti šią švietimo įstaigą plane nenumatyta.  

 

1 lentelė. Informacija 
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apie Alytaus mieste 1996–2015 m. gimusius vaikus 

 

Eil. 

Nr. 

Metai Gimusių vaikų skaičius 

1. 1996 m. 912 

2. 1997 m. 915 

3. 1998 m. 859 

4. 1999 m. 882 

5. 2000 m. 808 

6. 2001 m. 679 

7. 2002 m. 657 

8. 2003 m. 705 

9. 2004 m. 690 

10. 2005 m. 589 

11. 2006 m. 680 

12. 2007 m. 648 

13. 2008 m. 655 

14. 2009 m. 643 

15. 2010 m. 619 

16. 2011 m. 604 

17. 2012 m. 558 

18. 2013 m. 548 

19. 2014 m. 611 

20. 2015 m. 596 

 

2 lentelė. Informacija 

apie Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas darželius lankančius vaikus 

1996–2015 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Metai Lopšelius-darželius ir 

mokyklas darželius 

lankančių vaikų 

skaičius 

1. 1996 m. 3048 

2. 1997 m. 3166 

3. 1998 m. 3266 

4. 1999 m. 3367 

5. 2000 m. 3416 

6. 2001 m. 3017 

7. 2002 m. 2874 

8. 2003 m. 2876 

9. 2004 m. 2847 

10. 2005 m. 2810 

11. 2006 m. 2844 

12. 2007 m. 2841 

13. 2008 m. 2793 

14. 2009 m. 2612 

15. 2010 m. 2436 

16. 2011 m. 2477 

17. 2012 m. 2508 

18. 2013 m. 2578 
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19. 2014 m. 2654 

20. 2015 m. 2663 

 

3 lentelė. Informacija  

apie klasių komplektų ir vaikų skaičių 2002–2015 m.   

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 
 Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo 

klasės 

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

2002–2003 m. m. 515 13321 13 108 528 13429 16 428 

2003–2004 m. m. 513 13039 15 121 528 13160 18 464 

2004–2005 m. m. 497 12690 15 121 512 12811 20 462 

2005–2006 m. m. 483 12123 13 106 496 12229 20 453 

2006–2007 m. m. 478 11709 13 106 491 11815 18 405 

2007–2008 m. m.     464 11226 13 99 477 11325 13 308 

2008–2009 m. m.     442 10559 13 96 455 10655 11 254 

2009–2010 m. m.     414 9907 13 100 427 10007 9 274 

2010–2011 m. m.     388 9285 13 101 401 9386 8 203 

2011–2012 m. m.     366 8653 14 106 380 8759 7 159 

2012–2013 m. m.  346 8258 14 103 360 8361 6 162 

2013–2014 m. m.  332 7925 14 99 346 8024 6 170 

2014–2015 m. m.  308 7537 13 95 321 7632 4 111 

2015–2016 m. m.  300 7228 14 104 314 7332 3 72 

 

Pastaba. Mokinių skaičius suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje be Alytaus pataisos namuose esančių 

suaugusiųjų klasių mokinių.  

4 lentelė. Informacija 

apie  klasių komplektų ir vaikų skaičių 2015–2016 m. m.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas  

Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo 

klasės, jungtinės 

lavinamosios klasės  

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplekt

ų skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

1. ,,Drevinuko“ 

mokykla-

darželis          8 183   8 183   

2. ,,Vilties“ 

mokykla-

darželis    6 45 6 45   

3. ,,Sakalėlio“ 

pradinė 

mokykla  12 294   12 294   

4. Senamiesčio 

pradinė 

mokykla  12 282   12 282   

5. Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla  24 576 

 

8  

 

 

59       32 635   

6. Piliakalnio 

progimnazija     9 161   9 161   

7. Dainavos 

pagrindinė 

mokykla     19 443   19 443   
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8.  Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla     32 789   32 789   

9. Vidzgirio 

pagrindinė 

mokykla    15 344   15     344   

10.  ,,Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla     27 626   27 626   

11. Panemunės 

pagrindinė 

mokykla  21 492   21 492   

12. Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla  18 327   18 327   

13. Suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokykla  3 22   3 22 12 231 

14. Adolfo 

Ramanausko-

Vanago 

gimnazija  27 737   27 737   

15. Putinų 

gimnazija  19      510   19 510   

16. Jotvingių 

gimnazija  26 703   26 703   

17. Šv. Benedikto 

gimnazija  28 739   28 739   

 Iš viso  300 7228 14 104 314 7332 12 231 

 

5 lentelė. Informacija 

apie  klasių komplektų ir vaikų skaičių 2016–2017 m. m.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 

 
Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas  

Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo 

klasės, jungtinės 

lavinamosios klasės  

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplekt

ų skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

1. ,,Drevinuko“ 

mokykla-

darželis          8 187   8 187   

2. ,,Vilties“ 

mokykla-

darželis    6 41 6 41   

3. ,,Sakalėlio“ 

pradinė 

mokykla  12 301   12 301   

4. Senamiesčio 

pradinė 

mokykla  12 284   12 284   

5. Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla  27 644 

 

9  

 

62        36 706   

6. Piliakalnio 

progimnazija     9 162   9 162   

7. Dainavos 

pagrindinė 

mokykla     18 419   18 419   
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8.  Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla     32 782   32 782   

9. Vidzgirio 

pagrindinė 

mokykla    16 380   16     380   

10.  ,,Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla     28 655   28 655   

11. Panemunės 

pagrindinė 

mokykla  20 475   20 475   

12. Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla  17 300   17 300   

13. Suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokykla  3 24     11 225 

14. Adolfo 

Ramanausko-

Vanago 

gimnazija  27 738   27 738   

15. Putinų 

gimnazija  19      498   19 498   

16. Jotvingių 

gimnazija  27 750   27 750   

17. Šv. Benedikto 

gimnazija  28 728   28 728   

 Iš viso  303 7 327 15 103 318 7 430 11 225 

 

Pastaba. Informacija pateikta pagal Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pateiktus duomenis 2015 m. gruodžio mėn.  

 

6 lentelė. Informacija 

apie numatomą klasių komplektų ir vaikų skaičių 2017–2018 m. m.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Eil.Nr

.  

 

 

Įstaigos 

pavadinimas  

Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo, 

jungtinės 

lavinamosios  klasės 

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplekt

ų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplekt

ų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplekt

ų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplekt

ų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

1. ,,Drevinuko“ 

mokykla-

darželis          8 179   8 179   

2. ,,Vilties“ 

mokykla-

darželis  - - 6 44 6 44   

3. ,,Sakalėlio“ 

pradinė 

mokykla  12 296   12 296   

4. Senamiesčio 

pradinė 

mokykla  12 283   12        283   

5. Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla  

 23 636 9 

 

 

 

60 

       

 

        

       32 696   
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6. Piliakalnio 

progimnazija            8     169            8       169   

7. Dainavos 

pagrindinė 

mokykla    18 425   18 425   

8. Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla    33 790   33 790   

9. Vidzgirio 

pagrindinė 

mokykla    18 441   18 441   

10. ,,Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla     27 658   27 658   

11. Panemunės 

pagrindinė 

mokykla  19 453   19 453   

12. Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla          15 290   15 290   

13. Suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokykla 3 24     11 218 

14. Adolfo 

Ramanausko-

Vanago 

gimnazija  27 720   27 720   

15. Putinų 

gimnazija  18 465   18 465   

16. Jotvingių 

gimnazija  25 700   25 700   

17. Šv. Benedikto  

gimnazija   28 732   28 732   

 Iš viso  294 7 261 15 104 309 7 365 11 218 

 

Pastaba. Informacija pateikta pagal Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pateiktus duomenis 2015 m. gruodžio mėn.  

 

7 lentelė. Informacija 

apie numatomą klasių komplektų ir vaikų skaičių 2018–2019 m. m.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Eil. 

Nr.  

Įstaigos 

pavadinimas  

Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo, 

jungtinės 

lavinamosios  klasės 

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

1. ,,Drevinuko“ 

mokykla-

darželis  8 174   8 174   

2. ,,Vilties“ 

mokykla -

darželis   6 43 6 43   

3. ,,Sakalėlio“ 

pradinė 

mokykla  12 290   12 290   

4. Senamiesčio 

pradinė 12 289   12 289   
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mokykla  

5. Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla  27 662 9  60 36 722   

6. Piliakalnio 

progimnazija      8 177   8 177   

7. Dainavos 

pagrindinė 

mokykla    18 422   18 422   

8. Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla           30 748   30 748   

9. Vidzgirio 

pagrindinė 

mokykla      20 484   20 484   

10. ,,Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla   27 663   27 663   

11. Panemunės 

pagrindinė 

mokykla  19 441   19 441   

12. Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla  15 291   15 291   

13. Suaugusiųjų 

ir jaunimo 

mokykla  3 24   3 24 11 218 

14. Adolfo 

Ramanausko-

Vanago 

gimnazija  26 665   26 665   

15. Putinų 

gimnazija  19 485   19 485   

16.  Jotvingių 

gimnazija  24 670   24 670   

17. Šv. Benedikto 

gimnazija  29 745   29 745   

 Iš viso  297 7 230 15 103 312 7 333 11 218 

 

Pastaba. Informacija pateikta pagal Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pateiktus duomenis 2015 m. gruodžio mėn.  

 

8 lentelė. Informacija 

apie numatomą klasių komplektų ir vaikų skaičių 2019–2020 m. m.  

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Eil. 

Nr.  

Įstaigos 

pavadinimas  

Bendrojo ugdymo 

klasės 

Specialiojo ugdymo, 

jungtinės 

lavinamosios  klasės 

Iš viso Suaugusiųjų mokymo 

klasės 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

klasių 

komplektų 

skaičius 

mokinių 

skaičius 

1. ,,Drevinuko“ 

mokykla-

darželis  8 172   8 172   

2. ,,Vilties“ 

mokykla -

darželis   6 45 6 45   

3. ,,Sakalėlio“ 

pradinė 12 288   12 288   
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mokykla  

4. Senamiesčio 

pradinė 

mokykla  12 282   12 282   

4. Senamiesčio 

pradinė 

mokykla  12 289   12 289   

5. Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla  26 644 9 56 35 700   

6. Piliakalnio 

progimnazija      8 182   8 182   

7. Dainavos 

pagrindinė 

mokykla    18 423   18 423   

8. Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla           28 748   28 748   

9. Vidzgirio 

pagrindinė 

mokykla      22 526   22 526   

10. ,,Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla   26 654   26 654   

11. Panemunės 

pagrindinė 

mokykla  17 410   17 410   

12. Likiškėlių 

pagrindinė 

mokykla  14 306   14       306   

13. Suaugusiųjų 

ir jaunimo 

mokykla  3 24   3 24 11 218 

14. Adolfo 

Ramanausko-

Vanago 

gimnazija  26 650   26 650   

15. Putinų 

gimnazija  19 480   19 480   

16.  Jotvingių 

gimnazija  23 650   23 650   

17. Šv. Benedikto 

gimnazija  29 754   29 754   

 Iš viso  303 7 482 15 101 318 7 583 11 218 

 

Pastaba. Informacija pateikta pagal Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pateiktus duomenis 2015 m. gruodžio mėn.  

 

6. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  

ESAMOS BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 

  

6.1. Privalumai 

 6.1.1. įgyvendintas Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–

2015 metų bendrasis planas;  

6.1.2. tenkinami ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo poreikiai (priimami visi 

norintys asmenys, yra įstaigos ir ugdymo metodų pasirinkimo galimybės, specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo galimybės); 

6.1.3. mieste sukurtas gimnazijų tinklas, veikia 4 gimnazijos, o Alytaus  suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykloje nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. veikia Gimnazijos skyrius; 
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6.1.4. Alytaus šv. Benedikto gimnazija (turi du steigėjus ir dalininkus – Alytaus 

miesto savivaldybės tarybą ir Romos katalikų bažnyčios Vilkaviškio vyskupijos kuriją), kuri yra 

bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo, pagrindinio ir pradinio ugdymo 

programas (vienintelė tokia Pietų Lietuvoje); 

6.1.5. pakankamas mokyklų skaičius; 

6.1.6. išplėtotas suaugusiųjų mokymas; 

6.1.7. pakankamas neformaliojo švietimo įstaigų tinklas; 

6.1.8. Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia mokiniams, jų tėvams, mokytojams 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą;  

6.1.9. gera Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir Alytaus 

miesto savivaldybėje veikiančių švietimo savivaldos institucijų veikla;   

6.1.10. sukurta Alytaus miesto savivaldybėje gabių vaikų ir mokinių skatinimo 

sistema (meninės krypties konkursų ir festivalių-konkursų nugalėtojų, prizininkų, laureatų ir juos 

parengusių mokytojų; mokomųjų dalykų, olimpiadų ir konkursų nugalėtojų, prizininkų ir juos 

parengusių mokytojų; mokinių sportinių varžybų nugalėtojų, prizininkų ir juos parengusių 

mokytojų pagerbimas; bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų, gavusių valstybinių brandos 

egzaminų vieno ir daugiau  šimto balų įvertinimus, jų mokytojų, mokinių tėvų, mokyklų direktorių 

arba juos vaduojančių asmenų pagerbimas; 

 6.1.11. visiškai tenkinami socialiai remtinų mokinių poreikiai stovyklauti dieninėse 

vasaros poilsio stovyklose;  

 6.1.12. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose gerai organizuotas  

tarptautinis bendradarbiavimas ir projektinė veikla; 

 6.1.13. mokyklų bendruomenės pritraukia lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių; 

 6.1.14. dauguma mokytojų yra dėstomų dalykų specialistai, 95 proc. mokytojų turi 

aukštesnę kaip mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 

 6.1.15. mokyklose yra galimybė rinktis užsienio kalbų mokymąsi. Galima mokytis 

anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, italų, lotynų kalbų. Vykdomas dvikalbio mokymo projektas 

(Dzūkijos pagrindinėje mokykloje ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje); 

 6.1.16. visos Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos 

prijungtos prie akademinio LITNET tinklo. Visos įstaigos naudojasi interneto paslaugomis 

nemokamai;  

 6.1.17. specialiųjų poreikių vaikai nuvežami į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas ir parvežami į namus mokykliniais geltonaisiais autobusais. Šiuo metu pavežami 

100 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir 25 Alytaus dailiųjų amatų mokyklos specialiųjų poreikių 

mokiniai; 

 6.1.18. didelis dėmesys skiriamas bendrojo ugdymo mokyklų pastatams atnaujinti ir 

ugdymo aplinkai modernizuoti; 

 6.1.19. vienu mokymui naudojamu kompiuteriu gali naudotis vidutiniškai 11 mokinių. 

Bendrojo ugdymo mokyklose yra 1640 kompiuterių, mokinių mokymui naudojami 773, atskiruose 

kabinetuose yra 402 kompiuteriai; 

 6.1.20. toliau įgyvendinama Alytaus miesto savivaldybės ir jos švietimo biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS); 

 6.1.21. valstybinių brandos egzaminų rezultatai ne žemesni už šalies valstybinių 

brandos egzaminų vidurkį; 

 6.1.22.sudarytos sąlygos švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, 

mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

  

 

6.2. Trūkumai 

 6.2.1. Mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius; 
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 6.2.2. neoptimalus mokyklų, įgyvendinančių formaliojo švietimo programas, tinklas 

turi įtakos neefektyviam mokinio krepšelio ir mokyklų aplinkai išlaikyti skiriamų lėšų 

panaudojimui; 

 6.2.3. dėl nepakankamo mokinių skaičiaus klasėse (mažesnis negu nustatyta mokinio 

krepšelio lėšų apskaičiavimo metodikoje)  reikia skirti papildomas lėšas mokytojų darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms; 

 6.2.4. nekeičiant mokyklų tinklo žymiai padaugės mokyklų, kuriose labai mažas 

mokinių skaičius, t.y. sumažės vidutinis mokinių skaičius klasėje ir daugelyje mokyklų nebus 

reikiamo Mokinio krepšelio metodikoje nurodyto mokinių skaičiaus; 

 6.2.5. pablogės ugdymo kokybė, nes mokyklos vykdys išgyvenimo politiką, 

atitraukiančią bendruomenių dėmesį nuo mokykloms keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 

 6.2.6. negerės ugdymo kokybė ir sąlygos, nes lėšų trūkumas neleis mokyklų aprūpinti 

ne tik naujomis mokymo priemonėmis, bet ir atnaujinti senų, ugdymą individualizuoti, 

diferencijuoti, teikti pagalbą mokiniams, nepakaks lėšų patalpų remontui, renovacijai.  

 6.2.7. patalpas, nereikalingas švietimo reikmėms, reikia šildyti, prižiūrėti, kad nebūtų 

niokojamos, kol atsiranda poreikis ir perduodamos kitoms Alytaus miesto savivaldybės reikmėms 

arba privatizuojamos;  

 6.2.8. nerenovuotas Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastatas; 

 6.2.9. nei viena Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos teritorija 

neaptverta. Tvoros padėtų užtikrinti mokyklų bendruomenių saugumą, apsaugoti įstaigų turtą, 

renovuotus pastatus nuo sugadinimo, gyventojai nevedžiotų šunų po stadionus ir kitas mokyklų 

teritorijas; 

 6.2.10. pradėtos įrenginėti vaizdo stebėjimo kameros prisideda prie mokinių, 

mokytojų ir kitų darbuotojų saugumo įstaigų viduje ir lauke, bet jų įrengta dar labai mažai.  

 

7. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ STATEGINIS TIKSLAS, 

UŽDAVINIAI IR PRIORITETAI 

 

 7.1. Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį 

švietimą, didinti jo prieinamumą Alytaus miesto savivaldybėje  už valstybės skiriamas mokinio 

krepšelio lėšas, kitas lėšas ir Alytaus miesto savivaldybei pakeliamą kainą, formuojant darniai 

veikiančią,  nuolat atsinaujinančią švietimo programų įvairovę.  

 

7.2. Uždaviniai 

 7.2.1. sureguliuoti mokyklose bei klasėse (grupėse) mokinių skaičių, leidžiantį taupyti 

mokinio krepšelio lėšas ir veiksmingiausiai įgyvendinti ugdymo tikslus; 

 7.2.2. siekti mokyklų vadovų efektyvesnio vadybinio darbo, rezultatyvesnės ir 

kūrybiškesnės mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų veiklos; 

 7.2.3. sutelkti mokytojus, sugebančius sėkmingiausiai dirbti pagal pagrindinio 

ugdymo programą, progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose; 

 7.2.4. sutelkti mokytojus, sugebančius sėkmingiausiai dirbti pagal pagrindinio 

ugdymo programos antrą dalį ir vidurinio ugdymo programą, gimnazijose; 

   7.2.5. modernizuoti ugdymo aplinką, kuri sudarys sąlygas efektyvinti ugdymo 

procesą; 

 7.2.6. plėsti švietimo paslaugų įvairovę, užtikrinti švietimo galimybių pasirinkimą; 

7.2.7. skatinti mokymosi visą gyvenimą programas; 

7.2.8. siekti, kad įvairių lygių švietimas taptų atviresnis ir labiau atitiktų darbo rinkos 

ir visuomenės poreikius; 

7.2.9. pagerinti Alytaus jaunimo centro būrelių ir mokytojų,  neformaliojo švietimo 

teikėjų darbo sąlygas, dalį mokinių perkeliant į tuščias Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų klases.  
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7.3. Prioritetai 

7.3.1. tinkamos ugdymo aplinkos, reikalingos vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti, sukūrimas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago,  Putinų, Šv. Benedikto ir Jotvingių 

gimnazijose ir Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Gimnazijos skyriuje, mokytojų sugebančių 

sėkmingiausiai dirbti pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį ir vidurinio ugdymo 

programą, sutelkimas gimnazijose; 

 7.3.2 efektyviai naudoti dėl mokinių skaičiaus sureguliavimo sutaupytas mokinio 

krepšelio lėšas; 

 7.3.3. mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo 

aplinkos gerinimas, sveikatos priežiūros, maisto ruošimo ir maitinimo, tualetų ir kitų patalpų 

sutvarkymas, mokytojų sugebančių sėkmingiausiai dirbti pagal pagrindinio ugdymo programą, 

sutelkimas pagrindinėse mokyklose; 

 7.3.4. bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų ir stadionų modernizavimas, 

mokyklų teritorijų aptvėrimas; 

 7.3.5. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas,  tinklas kuriamas vadovaujantis švietimo sistemos principais: lygių galimybių, 

kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo. 

 

8. NUMATOMA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA 2016–2020 METAIS PAGAL VYKDOMAS 

BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS IR JOS PAGRINDIMAS 

 

8.1. Priešmokyklinio ugdymo programa 

 Atsižvelgiant į gyventojų poreikį, steigti naujas priešmokyklinio ugdymo grupes 

bendrojo ugdymo mokyklose bei gerinti priešmokyklinio vaikų ugdymo sąlygas. 

 

8.2. Pradinio ugdymo programa 

 Esant pakankamam mokinio krepšelio lėšų kiekiui, atsižvelgti į pradinių mokyklų 

bendruomenių pageidavimus ir sudaryti sąlygas pradinių klasių mokiniams ugdytis atskirai nuo 

vyresniųjų klasių mokinių. Trūkstant mokinio krepšelio lėšų pradinio ugdymo programą 

vykdančioms mokykloms, atsižvelgti į mokyklų geografinę padėtį mieste. Pagrindinėse mokyklose, 

esant galimybei, pradines klases atskirti nuo vyresniųjų klasių mokinių mokymosi patalpų, taip 

sudaryti saugesnes pradinių klasių mokinių ugdymo sąlygas.   

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo 

programą, skaičius iki 2020 m. gali kisti dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir mokinio krepšelio lėšų 

trūkumo. 

 Trūkstant mokinio krepšelio lėšų pradinio ugdymo programą vykdančioms 

mokykloms, atsižvelgti į mokyklų geografinę padėtį mieste, išlaikant kiekviename mikrorajone 

pradines mokyklas.  

 

8.3. Pagrindinio ugdymo programa ir vidurinio ugdymo programa 

  

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, skaičius iki 2020 m. gali kisti dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir 

mokinio krepšelio lėšų trūkumo. Trūkstant mokinio krepšelio lėšų pagrindinio ugdymo programą 

vykdančioms mokykloms, atsižvelgti į mokyklų geografinę padėtį mieste. 

 

 

9. PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI 
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 9.1. Pagrindinės mokyklos pertvarkytos į progimnazijas, sureguliuotas mokyklose bei 

klasėse (grupėse) mokinių skaičius, sudarantis sąlygas mokykloms išsilaikyti iš mokinio krepšelio 

lėšų, o sutaupytos mokinio krepšelio lėšos naudojamos racionaliai. 

 9.2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdo mokytojai, 

sugebantys sėkmingiausiai dirbti pagal minėtas programas. 

 9.3. Bendrojo ugdymo mokykloms vadovauja vadovai, atestuoti Švietimo ir mokslo 

ministerijos nustatyta tvarka. 

 9.4. Bendrojo ugdymo mokyklų 95 proc. mokytojų turi aukštesnę kaip mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.  

 

10. NUMATOMAS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Sprendimai Socialinis poveikis Ekonominis poveikis 

1. Veikia optimalus 

bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklas 

Priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos prieinamos visiems 

vaikams bei suaugusiems pagal jų 

gebėjimus ir pasirinktą mokymosi 

formą ar mokyklos tipą 

Švietimui skirtos lėšos 

panaudojamos efektyviau:  

lėšos, panaikinus tuščias 

mokymosi vietas, panaudojamos 

ugdymo aplinkai ir švietimo 

kokybei gerinti; 

Siūloma  pagerinti  Alytaus 

jaunimo centro būrelių ir 

mokytojų darbo sąlygas,  

neformaliojo švietimo teikėjų 

darbo  sąlygas, dalį mokinių 

perkeliant į tuščias Alytaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų klases  

2. Aukštesnės ugdymo 

kokybės ir geresnio 

mokinių 

išsilavinimo 

užtikrinimas 

Daugiau mokinių, įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą, 

sėkmingai mokysis toliau, pagerės 

pagrindines mokyklas ir 

gimnazijas baigusių mokinių 

ugdymo(si) rezultatai. Daugiau 

abiturientų bus pasirengę 

studijuoti aukštosiose 

universitetinėse ir 

neuniversitetinėse mokyklose 

Pagerėjus ugdymo kokybei, 

sumažės mokinių, kartojančių 

kursą toje pačioje klasėje, todėl 

bus sutaupomos mokinio 

krepšelio lėšos 

3. Mokyklų pastatų 

atnaujinimas, 

ugdymo aplinkos 

modernizavimas 

Užtikrinamos palankios ugdymo 

sąlygos. Mokiniai mokysis 

atnaujintuose mokyklų 

pastatuose, šiltesnėse klasėse, 

turės daugiau modernių mokymo 

priemonių  

Mokyklų sutaupytos ūkio lėšos 

panaudojamos ugdymo aplinkai 

nuolat tobulinti  

4. Vaikų užimtumas 

neformaliojo 

ugdymo srityje  

Stabilus mokinių užimtumas  Nuolat gerėjantis mokinių 

užimtumas  

5. Mokinio krepšelio 

lėšų pakankamumas  

Mokinio krepšelio lėšų dalis 

darbo užmokesčiui pakankama 

visose bendrojo ugdymo 

mokyklose  

Mokinio krepšelio lėšų pakanka 

darbo užmokesčiui, mokytojų 

kvalifikacijai ir mokymo 

priemonėms. Užtikrinamas 

bendrojo ugdymo mokyklų 
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pareigybių skaičiaus finansavimo 

būtinumas  

6.  Vieno mokinio 

ugdymo kaina 

(mokinio krepšelio 

ir savivaldybės 

lėšos)  

Vieno mokinio ugdymo kaina turi 

derėti su tais metais nustatytu 

mokinio krepšelio dydžiu 

Vieno mokinio ugdymo kaina turi 

atitikti ar viršyti mokinio 

krepšelio lėšų dydį 

   

 

11. NUMATOMI ŠVIETIMO SISTEMOS POKYČIŲ REZULTATAI 

 

11.1. Veiksminga švietimo sistema. 

11.2. Kokybiškas ugdymas. 

11.3. Tikslingas ir efektyvus švietimui skirtų lėšų naudojimas. 

11.4. Ugdymo(si) poreikių tenkinimas.  

 Sukūrę tokią savivaldybės švietimo sistemą galėsime įgyvendinti valstybės švietimo 

plėtotės siekinius. 

  Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 

metų bendrąjį planą, atsižvelgiant į situacijos bei švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų 

pokyčius, bus galima koreguoti.    

 Alytaus miesto savivaldybės mero 2016  m. balandžio 1 d. potvarkiu Nr. M-11 „Dėl 

Švietimo strategijos plano parengimo grupės“ sudaryta darbo grupė, kuri iki 2016 m. spalio 1 d. 

parengs Alytaus miesto savivaldybės švietimo strategijos planą, o patvirtinus minėtą strategijos 

planą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrasis planas ir jo priedai bus koreguojami.  

 

______________________ 
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    Alytaus miesto savivaldybės mokyklų  

    tinklo pertvarkos 2016–2020 metų  

    bendrojo plano 1 priedas  

 

MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR  

STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ  PLANAS 

 

 Mokyklos steigiamos, reorganizuojamos, likviduojamos, pertvarkomos, jų struktūra 

pertvarkoma, jų pavadinimai keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu  kodeksu, 

atskirais juridinių asmenų teisines formas reglamentuojančiais įstatymais, Švietimo įstatymu ir 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 patvirtintomis Mokyklų 

pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklėmis.  

 
Eil. 

Nr. 

Mokyklos 

pavadinimas, 

mokinių ir klasių 

skaičius 2015 m. 

rugsėjo 1 d., 

optimalus mokyklos 

pajėgumas, lėšos, 

skiriamos vienam 

vaikui 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos paskirtis 

 

Mokyklos steigimo, 

reorganizavimo, 

likvidavimo, 

pertvarkymo būdai ir 

etapai 

Numatoma 

pakeitimo 

data 

Įstaigos 

pavadinimas 

po pakeitimo 

1. Alytaus „Drevinuko“ 

mokykla-darželis, 

mokinių sk. – 183, 

klasių kompl. sk. – 8, 

ikimokykl. gr. vaikų 

– 81, piešm. gr. 

vaikų – 35,  

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 300, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 907, 

SL – 796 (su 

ikimokykliniu) 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą, 

6(5) metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą ir 

vaikams iki 6(5) – 

pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą 

– – – 

2. Alytaus „Vilties“ 

mokykla-darželis, 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

skaičius – 152, gr. 

skaičius – 7,  

mokinių sk. – 45   

klasių kompl. sk. – 6, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 135, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą, 

6(5) metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą ir 

vaikams iki 6(5) – 

pagal ikimokyklinio 

– – – 
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MK – 1481, 

SL – 1633 (su 

ikimokykliniu) 

ugdymo programą 

3. Alytaus „Sakalėlio“ 

pradinė mokykla, 

mokinių sk. – 294, 

klasių kompl. sk. – 

12, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 288, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 931, 

SL – 425 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą, 

6(5) metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą ir 

vaikams iki 6(5) – 

pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą 

– – – 

4. Alytaus Senamiesčio 

pradinė mokykla, 

mokinių sk. – 302 

(įskaitant  20 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų), 

klasių kompl. sk. – 

12, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 308, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 926, 

SL - 474 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą, 

6(5) metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą 

 – – 

5. Alytaus Dzūkijos 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 635, 

klasių kompl. sk. – 

26, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 850, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1269, 

SL – 467 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7 (6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją 

dalį,  6 (5) metų 

vaikams – pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Dėl mokykloje 

esančių specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių 

mokykla negali keisti 

mokyklos tipo į 

progimnaziją 

Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. 

Alytaus 

Dzūkijos 

mokykla 

6.  Alytaus Piliakalnio 

progimnazija, 

mokinių sk. – 161, 

klasių kompl. sk. – 9, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 356, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK –1041, 

SL – 844 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6 (5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

1. Reorganizuojama, 

prijungiant prie 

Alytaus Dzūkijos 

pagrindinės 

mokyklos 

(pertvarkytos į  

Alytaus Dzūkijos 

mokyklą); 

2.  Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į pradinę 

Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d.  

Alytaus 

Dzūkijos 

mokyklos 

skyrius  
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7.  Alytaus Dainavos 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 443, 

klasių kompl. sk. – 

19, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 600, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1090, 

SL - 489 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6 (5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją 

Nuo 2017 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų klasių 

Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų  

klasių 

Nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

 

Alytaus 

Dainavos  

progimnazija 

8.  Alytaus Šaltinių 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 789, 

klasių kompl. sk. – 

32, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 1035, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1078, 

SL - 265 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6(5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją 

Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų klasių 

Nuo 2019 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų  

klasių 

Nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d.  

Alytaus 

Šaltinių 

progimnazija 

9.  Alytaus Vidzgirio 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 344, 

klasių kompl. sk. – 

15, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 850, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1114, 

SL - 507 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6(5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją 

Nuo 2017 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų klasių 

Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų  

klasių 

Nuo  2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Alytaus 

Vidzgirio 

progimnazija  

10.  Alytaus „Volungės“ 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 626 

(18 priešm.), 

klasių kompl. sk. – 

27, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 750, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1103, 

SL - 295 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6 (5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją 

Nuo 2017 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų klasių 

Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų  

klasių 

Nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Alytaus 

„Volungės“ 

progimnazija  

11.  Alytaus Panemunės Bendrojo ugdymo Pertvarkoma Nuo 2018 m. Alytaus 
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pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 492, 

klasių kompl. sk. – 

15, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 720, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1054, 

SL - 436 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6(5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją 

Nuo 2017 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų klasių 

Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų  

klasių 

rugsėjo 1 d. Panemunės 

progimnazija  

12.  Alytaus Likiškėlių 

pagrindinė mokykla, 

mokinių sk. – 327, 

klasių kompl. sk. – 

18, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 1374, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1091, 

SL - 752 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 7(6) 

– 10 metų 

mokiniams mokytis 

pagal pradinio 

ugdymo programą,  

pagal pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmąją dalį,  6 (5) 

metų vaikams – 

pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programą  

 

Pertvarkoma 

struktūra keičiant 

mokyklos tipą – iš 

pagrindinės 

mokyklos į 

progimnaziją. 

Nuo 2016 m. rugsėjo 

1 d. nekomplektuos 

9-ųjų ir 10-ųjų klasių 

Nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. 

Alytaus 

Likiškėlių 

progimnazija  

13.  Alytaus  suaugusiųjų 

ir jaunimo mokykla, 

mokinių sk.: jaunimo 

klasių 22 (3 kompl.), 

suaugusiųjų klasių 72 

(3 komlp.), Pataisos 

namuose esančiose 

klasėse 159 (9 

kompl.). iš viso 253 

(15 kompl.),  

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 253 

(veikia buvusiame 

lopšelyje-darželyje), 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1166, 

SL - 2138  

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 

suaugusiems 

asmenims mokytis 

pagal pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio ugdymo 

programas, 12–16 

metų mokiniams, 

stokojantiems 

mokymosi 

motyvacijos, 

socialinių įgūdžių, 

turintiems mokymosi 

sunkumų, linkusiems 

į praktinę veiklą, 

pagal pagrindinio 

ugdymo programą, 

gaunant reikiamą 

resocializacinę 

pagalbą, 16–17 metų 

dirbantiems 

mokiniams – pagal 

suaugusiųjų 

pagrindinio ugdymo 

programos antrąją 

dalį ir vidurinio 

ugdymo programą 

Siekti sporto 

gimnazijos statuso. 

Sporto gimnazija, 

skirta dėl išskirtinių 

gabumų sportui 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

11–18 metų 

mokiniams mokytis 

pagal specializuoto 

ugdymo krypties 

programas 

(pagrindinio ir 

akredituotą vidurinio 

ugdymo kartu su 

sporto ugdymo 

programa)  Pietų 

Lietuvos regione  

Nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

 

14. Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 

– – – 
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gimnazija, 

mokinių sk. – 737, 

klasių kompl. sk. – 

27, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 1200, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1329,  

SL - 322 

mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo 

programos antrąją 

dalį ir akredituotą 

vidurinio ugdymo 

programą  

15. Alytaus Putinų 

gimnazija, 

mokinių sk. – 510, 

klasių kompl. sk. – 

19, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 718, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1335, 

SL - 381 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 

mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo 

programos antrąją 

dalį ir akredituotą 

vidurinio ugdymo 

programą 

 – – 

16. Alytaus Jotvingių 

gimnazija, 

mokinių sk. – 703, 

klasių kompl. sk. – 

26, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 1200, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1329, 

SL – 229 

Bendrojo ugdymo 

mokykla, skirta 

mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo 

programos antrąją 

dalį ir akredituotą 

vidurinio ugdymo 

programą 

– – – 

17. Alytaus šv. 

Benedikto gimnazija, 

mokinių sk. – 739, 

klasių kompl. sk. – 

28, 

optimalus mokyklos 

pajėgumas – 732, 

lėšos, skiriamos 1 

vaikui –   

MK – 1116, 

SL – 446 

Gimnazija 

(gimnazijos statusas 

suteiktas 2006 m. 

rugsėjo 1 d) visų 

amžiaus tarpsnių 

vaikams. Tai 

vienintelė Alytuje 

esanti mokykla, 

įgyvendinanti 

atskirus savitos 

pedagoginės 

sistemos elementus, 

visiems dalininkams 

(savininkui) sutikus. 

Gimnazija, skirta 7 

(6) – 18 metų 

mokiniams mokytis 

pagal bendrąją 

pradinio, bendrąją 

pagrindinio ir 

bendrąją akredituotą 

vidurinio ugdymo 

programas 

– –  
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Pastaba 
  Alytaus miesto savivaldybės mero 2016 m. balandžio 1 d. potvarkiu Nr. M-11 „Dėl 

švietimo strategijos plano parengimo grupės“ sudaryta darbo grupė, kuri iki 2016-10-01 parengs 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo strategijos planą, o patvirtinus minėtą strategijos planą 

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

bendrasis planas ir jo priedai bus koreguojami. 

 

________________________ 
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    Alytaus miesto savivaldybės mokyklų  

    tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 

    bendrojo plano 2 priedas 

 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO 2016–2020 METAIS 

GALIMYBIŲ PLANAS 

 

 Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo planas parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 

29 d. nutarimo Nr. 768 35.2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668 

„Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę“. 

 Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 35.2 

punkte nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti rengiami jų priedai. 

Vienas iš tokių priedų yra Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo planas. Šį dokumentą 

rengia mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti mokytojus, nes 

vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, į darbą 

mokytojus priima mokyklos vadovas.  

Mokyklos vadovas mokytojus priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).  

Užtikrinamas informacijos apie laisvas mokytojo pareigybes viešumas, informacija 

skelbiama Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų interneto svetainėse, 

Alytaus miesto savivaldybės portale, Alytaus teritorinės darbo biržos interneto svetainėje.  

 Mažėjant mokinių skaičiui ir klasių komplektų skaičiui atsiranda grėsmė kai kuriems  

mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams netekti darbo.  

 Kiekvienais mokslo metais balandžio-gegužės mėn. bendrojo ugdymo mokyklų 

direktoriai pateikia Švietimo skyriui informaciją apie numatomus atleisti mokytojus ir kitus 

įstaigose dirbančius darbingo amžiaus darbuotojus, pensinio amžiaus darbuotojus, taip pat pateikia 

informaciją apie mokytojus, kurie turės mažai pamokų (jiems nesusidaro visas darbo krūvis).  

 Švietimo skyrius svarsto galimybes, kaip padėti įsidarbinti ieškantiems darbo darbingo 

amžiaus darbuotojams.  

 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose darbuotojų (visų 

mokomųjų dalykų specialistų – mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų ir aptarnaujančio personalo) 

šiuo metu netrūksta.  

 Dėl darbo į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių nuo 2015 m. 

sausio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. kreipėsi ir pretendento dirbti švietimo įstaigose anketas 

užpildė 41 asmuo (36 mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, 5 aptarnaujančio personalo 

darbuotojai). Dauguma jų įsidarbino. Švietimo skyriuje sukurta mokytojus pavaduoti galinčių 

mokytojų duomenų bazė. 

 Artimiausiu metu Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose gali 

trūkti kvalifikuotų atitinkamų specialybių mokytojų, pvz. fizikos, chemijos ir kt.  

 Neatestuotų mokytojų yra apie 2 procentus.  
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1 lentelė. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 m. m. dirbantys 

pedagoginiai darbuotojai, kuriems yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos 
 

Eil. Nr. Kvalifikacinės kategorijos 
 Iš  

viso 

Iš jų turi pedagoginio darbo 

stažą 

iki 10  

metų 

10–14 

metų 

15 metų 

ir daugiau 

1 Mokytojų 30 17 5 8 

2 Vyresn. mokytojų 247 36 27 184 

3 Metodininkų 343 3 10 330 

4 Ekspertų 10  0  0 10 

 Iš viso atestuotų 630 56 42 532 

 

2 lentelė. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 m. m. 

dirbantys atestuoti pedagoginiai darbuotojai pagal amžių 

 

Eil.  

Nr. 

Kvalifikacinės     

kategorijos 

 Iš 

viso 
Amžius 

   

Jaunesni 

 nei 25 

 metai 

25–

29 m. 

30–

34 m. 

35–

39 m. 

40–

44 m. 

45–

49 m. 

50–

54 m. 

55–

59 m. 

60–

64 m. 

65 m. 

ir 

vyresni 

1 Mokytojų 30 1 7 7 4 1 3 1 3 2 1 

2 

Vyresn.  

mokytojų 247 0 4 24 33 33 44 38 43 27 1 

3 Metodininkų 343 0 0 0 15 46 57 75 109 37 4 

4 Ekspertų 10 0 0 0 0 1 3 2 3 1 0 

 

Iš viso 

atestuotų 

 630 1 11 31 52 81 107 116 158 67 6 

 

3 lentelė. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 m. m. 

dirbantys atestuoti pagalbos mokiniui ir mokyklai specialistai pagal pedagoginio darbo stažą 
 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinės    

kategorijos 
 Iš viso 

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą 

iki  10  metų  10–14  metų 
15 metų ir 

daugiau 

1 Specialistų   22 12 3 7 

2 Vyresn. specialistų 49 6 4 39 

3 Metodininkų 22 0 6 16 

4 Ekspertų   1  0  0 1 

 Iš viso atestuotų 94 18 13 63 

 

________________________ 
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    Alytaus miesto savivaldybės mokyklų  

    tinklo pertvarkos 2016–2020 metų  

    bendrojo plano 3 priedas  

 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO UŽTIKRINIMO PLANAS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 punktais, mokiniai į atitinkamą ugdymo 

programą vykdančias Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vežami 

visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu 

transportu. Tie Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurie turi 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, 

dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežami 3 geltonaisiais autobusais. Iš viso 2015–2016 

m. m. vežami 100 specialiųjų poreikių mokinių ir 25 Alytaus dailiųjų amatų mokyklos specialiųjų 

poreikių mokiniai. Tokių mokinių nuolat daugėja.   

 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų mokinių važiavimo išlaidos 

kompensuojamos pagal Alytaus miesto saviavldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 

T-186 patvirtintą Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.  

 

1 lentelė. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, važinėjančių  

į mokyklas 2015–2016 m. m. iš kitų savivaldybių ir deklaravusių gyvenamąją vietą kitose 

savivaldybėse, skaičius  

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos pavadinimas Savivaldybės pavadinimas Atvykstančių 

mokinių skaičius 

1. Alytaus „Drevinuko“ mokykla-

darželis  

Alytaus rajono savivaldybė   37 

2. Alytaus „Vilties“ mokykla-

darželis  

Alytaus rajono savivaldybė  

Lazdijų rajono savivaldybė   

9 

1 

3. Alytaus „Sakalėlio“ pradinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė   14 

4. Alytaus Senamiesčio pradinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė   

46 

1 

5. Alytaus Dzūkijos pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė   

Varėnos rajono savivaldybė   

Prienų rajono savivaldybė  

96 

1 

2 

6. Alytaus Piliakalnio progimnazija Alytaus rajono savivaldybė  37 

 

7. Alytaus Dainavos pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

Varėnos rajono savivaldybė  

Lazdijų rajono savivaldybė  

Ignalinos rajono 

savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė  

27 

1 

1 

1 

3 

8. Alytaus Šaltinių pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė   

Lazdijų rajono savivaldybė  

75 

2 

1 

9. Alytaus Vidzgirio pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

  

38 
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10. Alytaus „Volungės“ pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

Varėnos rajono savivaldybė   

54 

1 

11. Alytaus Panemunės pagrindinė 

mokykla 

Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė  

118 

2 

12. Alytaus Likiškėlių pagrindinė 

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  

Lazdijų rajono savivaldybė  

Varėnos rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė  

Švenčionių rajono 

savivaldybė  

Ignalinos rajono 

savivaldybė   

27 

6 

1 

1 

1 

1 

13. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo  

mokykla  

Alytaus rajono savivaldybė  2 

14. Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazija  

Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė  

Lazdijų rajono savivaldybė   

84 

6 

2 

15. Alytaus Putinų gimnazija  Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė  

84 

2 

16. Alytaus Jotvingių gimnazija  Alytaus rajono savivaldybė  

Prienų rajono savivaldybė   

Kupiškio rajono 

savivaldybė  

              64 

1 

1 

17.  Alytaus šv.  Benedikto 

gimnazija  

Alytaus rajono savivaldybė   

Prienų rajono savivaldybė   

Marijampolės savivaldybė  

133 

4 

2 

  Iš viso  989 

  Alytaus rajono savivaldybė  945 

  Prienų rajono savivaldybė  23 

  Lazdijų rajono savivaldybė  11 

  Varėnos rajono savivaldybė  4 

  Ignalinos rajono 

savivaldybė  

2 

  Švenčionių rajono 

savivaldybė  

              1 

  Kupiškio rajono 

savivaldybė  

1 

 

2 lentelė. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, 

kuriems 2015–2016 m. m. kompensuojamos važiavimo išlaidos, skaičius  

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos pavadinimas Mokinių skaičius 

1. Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis 2 

2. Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis  0 

3. Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla  0 

4. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla  1 

5. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla  28 

6. Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla  11 

7. Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla  19 

8. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla  28 



 30 

9. Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla  13 

10. Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla  9 

11. Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla                         95 

12. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla  3 

13. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla  2 

14. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija  87 

15. Alytaus Putinų gimnazija  38 

16. Alytaus Jotvingių gimnazija  30 

17. Alytaus šv. Benedikto gimnazija  26 

 Iš viso  392 

 

________________________ 

 


