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PRITARTA 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. ........................................... 

sprendimu Nr. T-............................. 

 

 

 

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

 Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla įsteigta 2002 m. rugsėjo 2 d. Mokyklos adresas: Jaunimo 

g. 1, LT-63405 Alytus, telefonas/faksas (8 315) 73 678, el. paštas: sakprad@sakalelis.alytus.lm.lt. 

Mokyklos interneto svetainės adresas www.sakalelio.lt .  

    Mokykla yra bendrojo ugdymo, kurioje teikiamas pradinis ugdymas lietuvių kalba. Mokymo 

formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. 

 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Mokyklos darbuotojai 

 

 Mokyklos darbuotojai 2017-01-01 2017-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius  40 41 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 30 31 

 Iš jų:   

2.1. mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe  21 16 

2.2. mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 3 4 

3. Atestuotų pedagogų skaičius:    

3.1. turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

- - 

3.2. turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

8 12 

3.3. turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 10 7 

3.4. turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 1 1 

3.5. neatestuotų mokytojų skaičius - - 

4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas, specialusis pedagogas, 

psichologas, surdopedagogas, tiflopedagogas, 

socialinis pedagogas, auklėtojas) 

6 6 

 

Mokykloje besimokančių mokinių skaičius ir jo pokytis per kalendorinius metus  

 

 Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės  

 

 

Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

I 

 

10 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

2017-01-01 – 75 76 77 76 – – – – – – – – 304 

2017-09-01 – 66 74 74 77 – – – – – – – – 291 

 

 

mailto:sakprad@sakalelis.alytus.lm.lt
http://www.sakalelio.lt/
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Klasių komplektų skaičius per kalendorinius metus ir  pokytis 
 

 Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

Klasės  

 

 

Iš viso 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

I 

 

10 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

2017-01-01 – 3 3 3 3 – – – – – – – – 12 

2017-09-01 – 3 3 3 3 – – – – – – – – 12 

 

2017 metais mokykloje mokinių skaičius sumažėjo 13 mokinių, klasių komplektų skaičius 

išliko toks pats kaip ir 2016 metais. 

Mokykloje nuo 2016-10-05 veikia 5 pailgintos darbo dienos grupės, jas lanko 141 mokinys. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius mokykloje: 2017-01-01 – 59 mokiniai, 2017-

12-31 – 59 mokiniai. 

Mokinių, kartojančių 2016–2017 m. m. ugdymo programą, nebuvo. 

2016–2017 m. m. pabaigoje buvo 304 mokiniai. 

Į užsienį gyventi ir mokytis išvyko 1 mokinys, į mokyklą iš užsienio mokinių neatvyko. 

Vienas mokinys išvyko gyventi ir mokytis į kitą Lietuvos savivaldybę. Į Alytų iš kitų 

savivaldybių mokytis atvyko 10 mokinių. Iš viso iš kitų savivaldybių mokykloje mokosi 38 mokiniai. 

 

Mokinių laidos 2017 m. 

 

Mokinių laidos 4 kl. 

Mokinių 2016–2017 m. m. pabaigoje buvo 76 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą 76 

Iš jų gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą – 

 

III. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO  ORGANIZAVIMAS 
                

Neformaliajam švietimui pagal mokyklos Ugdymo planą 2016–2017 m. m. skirta 24 valandos, 

panaudota 24 valandos. 

Mokykloje veikė 17 neformaliojo švietimo būrelių, kuriuos lankė 269 mokiniai. Mokykloje  

veikia „Robotikos“, „Kalba.LT“ ir karatė būreliai. 

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre veikiančius būrelius lankė 65 mokiniai.  

Alytaus Jaunimo centrą lankė 25 mokiniai.  

Alytaus muzikos mokyklą lankė 26 mokiniai.  

Alytaus dailės mokyklą lankė 4 mokiniai.  

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veikiančius būrelius lankė 2 mokiniai.  

Alytaus sporto mokyklą lankė 12 mokinių. 

 

Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.) 

 

Eil. 

Nr. 

Forma Pavadinimas Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

Vieta 

1. Tarptautinis 

matematikos 

konkursas  

„PANGEA 2017“ Laura Gataveckaitė – 4b  

Gabrielė Balionytė – 4b  

Kamilė Dvareckaitė – 4c  

Paulina Tamulaitytė – 3a  

Laureatės 

(pateko į 

Lietuvos 

matematikų 

dešimtuką) 

2. Miesto 

matematikos 

olimpiada 

„Mažoji matematikos 

olimpiada“ 

Laura Gataveckaitė – 4b I vieta 
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3. Konkursai „Kalbų Kengūra“  

(lietuvių kalba) 

Arnas Zavackas – 2b Oranžinės 

„Kengūros„ 

diplomas 

„Kalbų Kengūra“  

(anglų kalba) 

Emilija Burneikaitė – 3b 

Benas Kuklierius – 4c 

Emilis Radžiukynas – 3a 

Giedrius Vilkevičius – 4c 

Jokūbas Ruseckas – 4c 

 Auksinės 

„Kengūros“ 

diplomai,   

Sidabrinės  

„Kengūros“ 

diplomai 

4. STEAM 

konkursas  

„Mūsų eksperimentas“ 2c klasės komanda –

Dovydas Aleksandravičius, 

Gustė Liubamirskaitė, Greta 

Stolytė, Augustė 

Ražanauskaitė, Povilas 

Senuta 

I vieta 

5. Lietuvos etninės 

kultūros konkursas 

„Ar žinai lietuvių 

mitologiją?“ 

Mokyklos komanda 

„Sakaliukės“  

II vieta 

6. Tarptautinis vaikų 

ir jaunimo 

miniatiūrų 

konkursas 

„Laiko ženklai mano 

gimtinėje“ 

Gustė Liubamirskaitė – 2c  Įvertinta 

puikiai 

7. Piešinių konkursas „Draugystės tiltas: 

Izraelis –Lietuva“ 

Deimantė Saulėnaitė – 2c I vieta 

8. Tarptautinis 

konkursas 

Linijinių klasikinių vaikų 

šokio 

Paulina Tamulaitytė – 3a I vieta 

9. V tarptautinis 

šokių festivalis  

„Šokiai visiems“ Akvilė Ražanauskaitė – 2c 

Paulina Tamulynaitė – 3a 

II vieta 

I vieta 

10. Sportinės 

varžybos  

Alytaus tarpmokyklinės 

kvadrato varžybos 

4-tų klasių komanda II vieta 

 

Popamokinės veiklos organizavimas mokykloje 2017 m.  

(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos) 

 

Eil. Nr. Renginys 

1.  Mokslo ir žinių diena. 

2.  Kūrybinės dirbtuvės  pirmokams „Kas yra knyga“. 

3.  Europos kalbų savaitė. 

4.  Rudens gėrybių paroda. 

5.  Trečiasis solidarumo bėgimas. 

6.  Mokytojo diena. 

7.  Akcija „Advento žibintai“. 

8.  Adventinės vakaronės, kalėdiniai renginiai. 

9.  Mokyklos diena. 

10.  Paroda ,,Spalvoti skambantys A.Vivaldžio garsai“. 

11.  Paroda-akcija „Juostos Lietuvai Tėvynei“. 

12.  Tarmių popietė ,,Slūžinau pas ponų“. 

13.  Popietė – vakaronė „Senelių šventė“. 

14.  Atvirų durų diena. 

15.  „Talentų šou“. 

16.  „Spalvų savaitė“.  

17.  Moksliukų diena „Moksliukas 2017“. 

18.  „Diena kitaip“ skirta triukšmo prevencijai. 

19.  Motinos diena. 
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Mokyklos savivalda 

 

Mokyklos taryba Mokytojų taryba Metodinė taryba Klasių mokinių tėvų 

komitetai 

Mokykloje vykdomos prevencinės 

veiklos kryptys 

Mokinių sveikatingumo ir žmogaus saugos 

ugdymas, ieškant naujų mokinių 

pageidaujamo elgesio skatinimo formų 

Saugių edukacinių mokymosi erdvių 

kūrimas ir tobulinimas 

20.  Sporto ir šokių šventė ,,Šoki, šoki, šoki...“. 

21.  Mokslo metų pabaigos muzikos ir šokio šventė. 

22.  Ketvirtokų išleistuvės. 

 

Mokyklos folkloro ansamblio „Sakalėlis“ veikla 

 

Eil. Nr. Renginys 

1.  Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ateik ,saulute, su pyragais”. 

2.  Tarptautinis vaikų folkloro festivalis ,,Baltų raštai”. 

3.  Bendri koncertai su Alytaus etnografiniu ansambliu ,,Dzūkų pulkucis”. 

4.  Projektas – paroda „Spalvoti skambantys Antonio Vivaldžio garsai“. 

5.  Dalyvavimas Aleksandro Stulginskio universiteto tarptautiniame konkurse „Etninė kultūra 

ir kinas“. 

6.  Tarptautinis folkloro festivalis „Atvažiuoja Kalėdos“. 

7.  Akcijos ,,Advento žibintai”, ,,Žemės diena”, ,,Diena kitaip”. 

8.  Kariuomenės dienos minėjimas Alytaus miesto bendruomenės centre. 

9.  Kalėdų laikotarpio tautosakos konkursas „Leliumoj“. 

 

Mokyklos savivalda 

 

Mokyklos savivaldos schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos savivaldą sudaro Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, klasių 

mokinių tėvų komitetai. Mokyklos taryba dirba pagal Mokyklos tarybos sudarytą ir pasitvirtintą metų 

veiklos planą, Mokytojų ir Metodinė tarybos dirba pagal mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintus 

mokslo metų veiklos planus. Mokyklos savivaldos institucijos savo veikloje vadovaujasi Alytaus 

„Sakalėlio“ pradinės mokyklos nuostatais. Klasių mokinių tėvų komitetai dirba bendradarbiaudami su 

klasių mokytojomis. 

 

Prevencinė veikla ir renginiai 
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Renginiai:  

 

Eil. Nr. Renginys 

1.  Akcija „Noriu būti saugus mokykloje ir šeimoje“. 

2.  Savaitė prieš smurtą ir patyčias „Smurtui ir patyčioms NE“. 

3.  Paskaita „Mokinių santykiai ir savijauta klasėje“. 

4.  Socialinių įgūdžių pamokėlės. 

5.  Akcija „Saugus kelias į mokyklą“. 

6.  Mandagumo savaitė „Aš moku ir galiu padovanoti šypseną ir pasisveikinti“. 

7.  Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas. 

8.  Pamokėlė apie vaikų tarpusavio santykius. 

9.  Paskaita „Žalingų įpročių poveikis sveikatai“. 

10.  Europos kalbų savaitė. 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

 

Vaiko gerovės komisija analizavo vaikų ugdymosi poreikius, problemas, nesėkmingo 

mokymosi, netinkamo elgesio priežastis, tyrė pirmokų adaptaciją mokykloje, teikė švietėjišką pagalbą 

tėvams, mokytojams. Kryptinga komisijos veikla lėmė gražius bendruomenės santykius, gerą klasių 

mikroklimatą. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla vyko pagal sudarytą ir mokyklos direktoriaus 

patvirtintą veiklos planą.  

Vieno mokinio elgesys buvo svarstytas Vaiko gerovės komisijoje, sudarytas veiksmų planas ir 

taikomos poveikio priemonės.  

 

IV.  FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Lėšos, skirtos mokyklai 2017 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių apskaičiavimo 

metodiką tūkst. Eur. 

 

 Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Profesijos 

pasirinkimo 

konsultavimui 

Iš viso 

Skirta lėšų 3,5 2,7 1,6 3,3 – 11,1 

Panaudota 

lėšų 

11,5 3,7 1,8 4,7 – 21,7 

 

Ugdymo aplinkai skirta 145 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšų.  

Vieno mokinio išlaikymui skirta 1005 Eur mokinio krepšelio lėšų.  

Iš viso mokyklai skirta 463,4 tūkst. Eur.  

 

 

Gautas 2017 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t. t.) pavadinimas 

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška tūkst. Eur 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1. Švietimo mainų paramos fondas 6,1 Įstaigos poreikiams 

2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų nuoma) 

5,6 Įstaigos poreikiams  

3. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

6,4 Mokinių maitinimui 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

2,3 Mokinių maitinimui 
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5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

1,9 Įstaigos poreikiams 

                                                     Iš viso: 22,3  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

 

2017 m. įsigyta nauja kompiuterinė technika Kiekis vnt. 

Stacionarūs kompiuteriai  1 

Projektoriai 1 

Kopijavimo aparatas 0 

Spausdintuvai 1 

 

 

Mokykloje naudojama kompiuterinė technika Kiekis vnt. 

Stacionarūs kompiuteriai  pedagogų 16 

administracijos darbuotojų 6 

Nešiojamieji kompiuteriai 5 

„Aktyvi lenta“ 9 

Projektoriai 14 

Elektroniniai knygų skaitytuvai (panaudos sutartis) 3 

Kopijavimo aparatas 2 

 

V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 
 

Socialinė parama mokiniams 
 

2017-01-01 nemokamus pietus gavo 25 mokiniai, 2017-05-31 – gavo 29 mokinys, 2017-09-30 – 

gavo 20 mokinių, 2017-12-31 – gavo 22 mokiniai. 

 

Pavėžėjimas 

 

37 mokiniai važinėjo į mokyklą iš kitų savivaldybių. 1 mokinė buvo pavežama į mokyklą 

nuosavu automobiliu, kuriai pavėžėjimo į mokyklą išlaidos kompensuotos pagal maršrutinių autobusų 

pavėžėjimo tarifus.  

 

Vasaros stovyklos 

 

Mokinių vasaros poilsis mokykloje neorganizuojamas. Mokyklos mokiniai lanko vasaros 

poilsio stovyklas kitose miesto mokyklose. 

 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, STANDARTIZUOTI TESTAI,  DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Mokyklai vadovauja direktorė Virginija Vitunskaitė, įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

teisės magistro laipsnį, turinti II vadybinę kategoriją ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė 

Kosmačiauskienė, įgijusi aukštąjį išsilavinimą, vadybinės kategorijos neįgijus. 

 

Įstaigos strateginio plano ir 2017 m.  suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai ir prioritetai, jų 

įgyvendinimo rezultatai, veiklų specifika  

 

Mokyklos strateginio plano tikslai: 
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1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas.  

2. Mokyklos kultūros bei jos aplinkos plėtojimas ir puoselėjimas. 

 

Uždaviniai:  

1. Siekti kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos, teikiant kokybišką formalųjį ir neformalųjį 

švietimą. 

2. Sudaryti modernias, sveikas, saugias  ir jaukias ugdymo(si) sąlygas. 

 

Priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti: 

1.1. puoselėjamos mokyklos bendruomenės tradicijos, įgyvendinamos netradicinės etninio 

švietimo formos; 

 1.2. metodiniai pogrupiai atsakingi už Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų metų – Tautinio 

kostiumo, Sporto, Piliakalnių, Algirdo Juliaus Greimo – paminėjimą;  

1.3. palaikomi ryšiai su ikimokyklinėmis ir kitomis Alytaus miesto, rajono ir Respublikos 

švietimo ir kitomis įstaigomis; 

1.4. didinama informacijos apie mokyklos veiklą sklaidos formų įvairovė: paskyra socialiniame 

tinkle „Facebook“, informacija apie mokyklos veiklą spaudoje – laikraštis „Alytaus naujienos“, 

informaciniuose portaluose „Alytaus gidas“ ir „Alytus Plius“, informaciniame leidinyje „Švietimo 

naujienos“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus naujienose, Dzūkijos 

regioninėje televizijoje. 

2.1. Sudaromos palankios sąlygos mokinių ir mokytojų informacinių gebėjimų ugdymui, 

klasėse atnaujinta  IKT bazė, organizuojami mokymai, konsultacijos, vyksta gerosios patirties sklaida 

kolega-kolegai ir miesto mokytojams; 

2.2. siekiama pamokos šiuolaikiškumo: aktyvios ir vaizdo pamokos, Multiple Mouse 

technologija, išmaniosios lentos; Blue-Bot programavimo robotukai; 

2.3. turtinamas mokyklos bibliotekos fondas, kad visapusiškai tenkintų bendruomenės 

poreikius (metodinė, pedagoginė, akademinė, etnokultūrinė, grožinė literatūra ir kartografija); 

2.4. lauko klasė su mini biblioteka, mokinių aktyvaus laisvalaikio aikštelė, EKO darželis. 

3.1. Mokinių mokymosi motyvaciją didina pamokose aktyviai naudojamos IKT; dalyvavimas 

projektuose, konkursuose: „Vaizdo pamokos“, STEAM konkursas „Mūsų eksperimentas“, „Šviečiamoji 

gyvulininkystės programa“, aplinkosauginio švietimo projektas „Antrasis plastiko gyvenimas“; aktyviai 

naudojamos tyriminio ir patyriminio ugdymo metodikos – mokiniai skatinami tyrinėti, eksperimentuoti, 

atrasti; 

3.2. individualizuojamas ir diferencijuojamas ugdymo turinys, atsižvelgiama į ugdytinių 

poreikius, turimus resursus; 

3.3. ugdomas mokinių kūrybiškumas, sukuriant sąlygas individualiųjų gebėjimų tobulinimui ir 

saviraiškos poreikių tenkinimui. Mokykloje veikia 17 neformaliojo švietimo būrelių, kurie skirti įvairių 

gebėjimų ir poreikių vaikams; 

3.4. plėtojama efektyvi tarpdalykinė integracija, skatinamas mokymasis bendradarbiaujant; 

  3.5. organizuojamos kvalifikacijos kėlimo programos, mokytojai planuoja asmeninę savišvietą, 

vykdoma mokytojų atestacija (aukštesnę kategoriją įgijo 1 pedagogas); 

 3.6. vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas; 

      3.7. teikiama kvalifikuota pedagoginė, psichologinė pagalba gabiems mokiniams ir mokiniams, 

jų tėvams (globėjams), turintiems psichologinių, elgesio, emocinių problemų, mokymosi sunkumų; 
 3.8. įgyvendinamos patyčių, žalingų įpročių, saugaus eismo, socialinių įgūdžių, lytiškumo ir 

rengimo šeimai bei kitos prevencinės programos; 

3.9. vykdomas mokinių tėvų pedagoginis švietimas; 

3.10. organizuojamos „Atviros mokyklos“ dienos besimokantiems ir būsimiems mokiniams ir jų 

tėveliams. 
 

Rezultato kriterijai: 

1.1. vykdytų mokykloje renginių (susirinkimų, mokymų, talkų ir kt.) skaičius, juose 

dalyvavusių mokinių, mokinių tėvų skaičius; 
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1.2. kartu su bedradarbiaujančiomis įstaigomis vykdytų veiklų skaičius, dalyvavusiųjų jose 

skaičius; 

1.3. publikacijų spaudoje skaičius; 

2.1. prie elektroninio dienyno prisijungusių aktyvių tėvų skaičius; 

2.2. IKT panaudojimas pamokose (procentai); 

2.3. bibliotekos fondus papildžiusių leidinių skaičius; 

3.1. metodinėje grupėje aptartų stebėtų pamokų skaičius; 

3.2. atestuotų aukštesnei kategorijai mokytojų skaičius; 

3.3. neformaliojo švietimo užsiėmimus lankančių mokinių skaičius; 
3.5. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai; 

3.6. pažangių mokinių skaičius; 
 3.7. gabūs ir talentingi (konkursų, projektų prizininkai, laimėtojai) mokiniai, jų ir jų mokytojų 

pagerbimas; 

3.8. vykdytų prevencinių renginių skaičius. 

3.9. metodinių posėdžių, seminarų, mokymų skaičius/valandos vienam pedagogui. 

 

Mokyklos pasiekimai: 

1. mokykla 2017 m. sukomplektavo 12 pradinių klasių; 

2.  mokinių pažangumas (80,0 proc. mokinių be patenkinamo dalykų įvertinimo); 

3. 100 proc. mokyklos mokinių baigė pradinio ugdymo programą ir įgijo pradinį 

išsilavinimą; 

4. neformalaus švietimo užsiėmimus mokykloje ir kitose miesto neformaliojo ugdymo įstaigose 

lankė 100  proc. mokyklos mokinių; 

5. mokytojai didelį dėmesį skyrė pamokos kokybei, mokinių gebėjimų ugdymui, pamokos 

turinio siejimui su praktiniu panaudojimu, vykdė integruotas pamokas; 

6. mokiniai (turintys šią teisę) gavo nemokamą maitinimą; 

7. aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 mokytoja; 

8. elektroniniu dienynu TAMO, kaip mokyklos informacine sistema, naudojosi 100 proc. tėvų 

ir 100 proc. mokyklos pedagoginių darbuotojų; 

9. 100 proc. mokyklos pedagogų kėlė kvalifikaciją (2844 val. per metus; 1 pedagogui – 

91,7 val.); 5 mokytojai stažavosi Didžiojoje Britanijoje; 

10. pamokose mokytojai aktyviai taikė IKT, naudojo Multiple Mouse technologiją, aktyvias 

pamokas, vaizdo pamokas; mokiniai mokomi programavimo pagrindų naudojant Blue-Bot 

technologijas. 

11. užbaigtas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo finansuotas projektas „Saulės 

elektrinės įrengimas ant Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos stogo“;  

12. toliau tęsiamas tarptautinis ES lėšomis finansuojamas „Erasmus +“ projektas „Vertybėmis 

grįsta lyderystė“; 

13. mokiniai dalyvavo prevencinėse veiklose ir įgijo žinių, reikalingų žalingų įpročių, smurto, 

bendrosios saugos ir saugaus eismo prevencijai (100 proc.); 
14. mokyklos lėšos naudojamos planingai ir taupiai, su bendruomene aptariant poreikį ir 

galimybes. Mokyklos administracija atsiskaitė už taupų ir efektyvų lėšų panaudojimą mokyklos 

bendruomenei, Mokyklos tarybai; 

15. įsigyta naujų mokymo priemonių (pagal mokytojų pageidavimus), sportinio inventoriaus,  

atnaujinti vadovėlių fondai (2–4 klasių anglų klb. vadovėliai ir metodinės priemonės), IKT, mokykliniai 

baldai, muzikos instrumentai ir garso technika. Mokiniai aprūpinti bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėliais, jų komplektų dalimis (100 proc.); 

16. atlikti einamieji remonto darbai klasėse, virtuvėje; atnaujinta mokyklos virtuvės įranga 

(įrengta vėdinimo sistema, pakeistos 4 plautuvės, elektrinė keptuvė, baldai, įsigyta maišyklė); 

17. gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos mokiniams buvo kompensuojamos kelionės 

išlaidos; 

18. visiems norintiems mokiniams buvo suteikta galimybė lankyti pailgintos darbo dienos 

grupes (100 proc.); 

19. mokyklos veiklos įsivertinimo vidurkis ne žemesnis nei 3 lygis. 
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Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas  ir įsivertinimas, rezultatai, veiklos tobulinimo 

veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 

2017 m. mokyklos veiklos išorinis vertinimas nebuvo atliktas.  

 

2017 m. gilinamasi į mokyklos veiklos įsivertinimo sritis:  

1. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (2.2.2 ugdymo(si) organizavimas (diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas)). Apibendrinus veiklos įsivertinimo rezultatus, veiklos rodiklis 

atitiko 4 lygį. Numatyti tobulinimo veiksmai:  

 tobulinti mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją; 

 atpažinti skirtingų mokinių požiūrį į mokymąsi kuriant mokymosi galimybes. 

2. Ugdymo(si) ir mokinių patirtys (2.2.2 ugdymo(si) organizavimas (įvairovė, klasės 

valdymas)). Apibendrinus veiklos įsivertinimo rezultatus, veiklos rodiklis atitiko 3 lygį. Numatyti 

tobulinimo veiksmai:  

 ugdymo procese pateikti tokias užduotis, kurios skatintų mokinius mąstyti, ieškoti 

sprendimų būdų (turėtų akivaizdžios naudos);  

 ugdymo procesą organizuoti taip, kad pamoka vyktų sklandžiai (su ugdymu 

nesusijusius klausimus spręsti ne pamokos metu);  

 dažniau organizuoti ugdymo veiklą mažesnėse grupėse;  

 tiksliai suformuoti užduotis. 

3. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (2.3.1. orientavimasis į mokinių poreikius). Apibendrinus 

veiklos įsivertinimo rezultatus, veiklos rodiklis atitiko 3 lygį. Numatyti tobulinimo veiksmai:  

 organizuoti tėvų švietimo renginius;  

 skirti daugiau dėmesio ir pagalbos vaikams, turintiems problemų šeimoje. 

 Mokykloje 2017 m. trijose ketvirtokų ir trijose antrokų klasėse buvo naudoti standartizuoti 

testai (ST). Pateikiame procentinius rodiklius pagal mokomuosius dalykus lyginamuoju aspektu, t. y. 4 

kl. lyginant su kitomis Lietuvos (šalies) mokyklomis ir 2 kl. lyginant su mokyklomis dalyvavusiomis 

ST:  

 4 klasės: matematika 66,9 (šalies 58,6), skaitymas 70,4 (šalies 59,8), rašymas 79,9 (šalies  

65,5), pasaulio pažinimas 73,8 (šalies 60,5).  

 2 klasės: matematika 75,5 (79,9), skaitymas 69,6 (72,4), rašymas 1 dalis 77,9 (77,5), rašymas 2 

dalis 87,4 (83,4). 

 

Socialiniai partneriai  
 

1. Alytaus miesto bendruomenės centras, Alytaus kraštotyros muziejus, Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Nacionalinis Egzaminų centras. 

2. Alytaus miesto savivaldybės mokyklos: Muzikos mokykla, Dailiųjų amatų mokykla, 

„Volungės“ pagrindinė mokykla, Dainavos pagrindinė mokykla, Piliakalnio pagrindinė mokykla, 

Vidzgirio pagrindinė mokykla, Senamiesčio pradinė mokykla, Šaltinių pagrindinė mokykla, „Vilties“ 

mokykla darželis, „Drevinuko“ mokykla darželis. 

3. Kitų savivaldybių mokyklos: Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, Alytaus r. Miroslavo 

gimnazija, Vilkaviškio pradinė mokykla, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija. 

4. Tarptautiniai partneriai – Ekseterio (Didžioji Britanija) švietimo įstaigos: Clyst Heath 

Primary School, Alphington Primary School, Pinhoe CE Primary School, The Topsham School, 

Bishopsteignton Primary School. 

 

Mokyklos 2017 m. projektinė veikla  

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto, programos tikslas (-ai) Statusas 

projekte 

1. Tarptautinės socialinės Padėti 6–8 metų vaikams įgyti Programų 
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programos „Zipio draugai”, 

„Antrasis žingsnis”, „Įveikime 

kartu”. 

socialinių bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės 

vaikų emocinės savijautos. 

dalyvis 

2. Tęstinio projekto „Tvirta šeima – 

stipri tauta“ programa „Tvirta 

šeima – akmuo Tėvynės pamate 

Ugdyti vaikų ir paauglių tautinį 

identitetą, pasididžiavimą savo šeima, 

atsakingą mokinių požiūrį į šeimą ir 

gyvybę, gerinti jų pasirengimą šeimai, 

skatinti tėvų ir vaikų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, ieškant šeimos ir 

giminės šaknų, atkreipti visuomenės 

dėmesį į šeimos institucijos svarbą, 

gerinti šeimos įvaizdį. 

Dalyviai 

3. Projektas pagal Erasmus+ 

programą „Embedding an 

innovative Values Led School 

Culture” („Vertybėmis grįstas 

vadovavimas”) 

Tyrinėti pagrindines vadovavimo 

problemas atskirties klausimais su 

kuriomis susiduria mokyklos. 

Naudojant  metodologiją ir protokolus, 

aplankant vieni kitų mokyklas, ištirti 

egzistuojančių atskirties problemų 

įtaką mokyklai, vertybes,  mokyklos 

veidą tarptautinių ir vietinių vizitų 

metu, ir tuo skatinti parnerius 

debatuoti, dalintis praktika ir 

rezultatais tarpusavyje. 

Dalyvis/ 

partneris 

4. Aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

Mokyti visuomenę tinkamai rūšiuoti 

atliekas ir sukurti efektyvią atliekų 

tvarkymo sistemą. 

Dalyvis 

5. Šviečiamoji gyvulininkystės 

programa „Gyvulininkystė ir aš” 

Skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą 

gyvulininkyste. 

Dalyvis 

6-7. Projektai: „Draugaukim su knygų 

pelėda“ ir „Augu skaitydamas “ 

Skatinti, bet ne versti ar liepti skaityti; 

rodyti kasdienio skaitymo pavyzdį 

(draugas skaito, pasakoja – aš 

susidomiu); sudaryti sąlygas parodyti, 

kad skaito. 

Dalyvis 

8. Aplinkosauginio švietimo 

projektas „Antrasis plastiko 

gyvenimas” 

Suteikti mokiniams žinių apie antrinio 

medžiagų panaudojimo galimybes. 

Dalyvis 

9. EKO mokyklų tinklo projektas 

„Judu kitaip” 

Formuoti ir puoselėti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius.  

Dalyvis 

 

VII. SVARBIAUSI MOKYKLOS METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

Pasiekimai, laimėjimai, pokyčiai: 

1. mokiniai – miesto, šalies konkursų dalyviai, prizininkai, nugalėtojai; 

2. kryptinga etninės kultūros integracija ugdomojoje veikloje; 

3.  atnaujinta ir praturtinta mokyklos IKT bazė: įsigyta išmaniųjų lentų, Blue-Bot programavimo 

robotukų, projektorių, naujų kompiuterių, kopijavimo aparatas; 

4. mokyklos teritorijoje įrengta mokinių aktyvaus laisvalaikio aikštelė; 

5. veiksminga mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo sistema; 

6. sėkminga projektinė veikla, kuri skatino mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybiškumą, 

praturtino mokinių pažinimo akiratį, skatino bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis, 

praktiškai supažindino su profesijomis, ugdymas vyko netradicinėse, autentiškose aplinkose; 

7. sukurta kūrybiška, mokymosi motyvaciją kelianti ir skatinanti mokytis savarankiškai, sveika, 

saugi edukacinė aplinka, nuolat diegiamos naujovės; 
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8. didelis dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui; 

9. tenkinami individualūs mokinių saviraiškos poreikiai; kompetentingai, originaliai 

organizuojamas neformalusis vaikų švietimas pagal 17 programų; 

10. vykdant prevencinę veiklą daugeliui mokinių susiformavo sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai pagilino tinkamo elgesio įgūdžius, sužinojo apie tabako, 

alkoholio ir narkotikų žalą; pagerėjo santykiai tarp mokinių ir mokytojų, įgyvendinama mokinių 

skatinimų ir drausminimų sistema.                                                                                      

  11. mokykloje tobulinama bendravimą ir bendradarbiavimą skatinanti aplinka; 

12. mokiniams suorganizuota daugiau nei 200  ekskursijų ir išvykų; organizuoti renginiai, 

akcijos, projektai mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams); 

13. kuriami ir palaikomi bendradarbiavimo santykiai su miesto, šalies ir tarptautiniais 

partneriais; 

 14. pamokose taikomi įvairūs motyvaciją ir pažangą skatinantys metodai: aktyvios klasės 

vaizdinės priemonės, interaktyvūs žaidimai, kompiuterinės mokymosi programos, bandymai, tyrimai, 

demonstracijos, inscenizacijos, diskusijos, ugdymas netradicinėse, autentiškose aplinkoje; 

 15. vykdoma netinkamo mokinių elgesio prevencija: 

 15.1. mokinių pageidaujamo elgesio skatinimo formų taikymas (renginiai, akcijos, 

apdovanojimai); 

 15.2. bendradarbiavimas su Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, 

užsiėmimai „Saugaus eismo klasėje“, „Amsio pamokėlės“; vykdomos tarptautinės socialinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“, „Antrasis žingsnis“, „Įveikime kartu“; 

 15.3. kryptinga, savalaikė Vaiko gerovės komisijos pagalba mokiniui ir konsultacijos mokinių 

tėvams (globėjams); 

            15.4. gerosios patirties sklaida, aptarimai, diskusijos Mokytojų taryboje, bendradarbiavimas su 

klasių mokytojomis, dalykų mokytojais, Mokyklos taryba; 

  15.5.  mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

 

 

 

Direktorė                                                         Virginija Vitunskaitė

                           


