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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

Priemo 

nės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir /ar indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavi- 

mai (tūkst. 

eurų) 

 Programa veiksmingo pradinio ugdymo užtikrinimui 

010101 1. Užtikrinti  

kokybišką mokinių 

ugdymo organizavimą. 

1. 2018–2019 m. m. pradinio 

ugdymo programų ugdymo 

plano įgyvendinimas. 

Pradinį išsilavinimą įgyjančių mokinių skaičius 

– 77.  

Mokomų mokinių skaičius – 278.  

Dirbančių pedagogų skaičius – 27. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2019 m. 344,0 

  2. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, mokytojų 

atestacijos programos 

vykdymas. 

Kvalifikacijos kėlimui skirtų dienų skaičius – 5.  

Atestuotų mokytojų proc. – 93. 

Direktorius 2019 m. 2,2 

  3. Neformaliojo 
švietimo programų 

įgyvendinimas. 

Veikiančių neformaliojo švietimo būrelių 

skaičius – 18. 
 
 
 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2019 m. 10,3 



  4. Mokinių pažintinės 
veiklos organizavimas. 

Surengtų edukacinių išvykų, programų ir 

projektų skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2019 m.  1,2 

 

   – 34. ugdymui    

  5. Psichologinės, socialinės 

pedagoginės, specialiosios 

pedagoginės pagalbos įvairių 

poreikių mokiniams teikimas. 

Mokinių, kuriems teikiama psichologinė, 

socialinė pedagoginė pagalba, skaičius 

– 279. Mokinių, kuriems teikiama specialioji 

pedagoginė pagalba, skaičius 

– 55. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius – 

25. 

Direktorius  2019 m. 37,2 

010201 2. Tinkamų 

ugdymo(si) sąlygų 

sudarymas 

1. Bibliotekos fondų 

turtinimas; 

mokymo priemonių įsigyjimas. 

Įsigytų spaudinių, mokymo priemonių proc. 

pagal poreikį – 30. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bibliotekininkas 

2019 m. 5,7 

  2. Elektroninio 

dienyno 

administravimas. 

Prisijungusių prie elektroninio dienyno tėvų 

proc. – 100. 

Prisijungusių prie elektroninio dienyno mokinių 

proc. – 100. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2019 m.    0,4 

  3. Mokymosi 

erdvių 

atnaujinimas. 

Klasių, kuriose atlikti einamieji remonto darbai, 

skaičius – 1. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

2019 m. 87,0* 

  4. Ūkines-finansines 

funkcijas atliekančio 

personalo darbas 

apmokėjimas. 

Darbuotojų skaičius – 9. Direktorius 2019 m. 68,3 

 
*Jei bus skirtos lėšos iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ar kitos lėšos. 
 


