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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2019 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. 

2019 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 279 mokiniai, 2019 m. rugsėjo 1 d. – 272. 

Bendras mokyklos darbuotojų skaičius: 2019-01-01 – 37 darbuotojai, 2019-12-31 – 37 

darbuotojai. 

 

II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginio plano pristatymas 

 

Mokyklos 2018–2020 m. strateginiame plane numatyti veiklos prioritetai ir, vadovaujantis 

jais, 2018 m. pasiekti rezultatai: 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas: 

 Mokinių mokymo(si) turinys orientuotas į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, 

tobulinimą, kiekvieno mokinio savivaldų mokymąsi, individualią pažangą ir individualių 

mokymosi poreikių tenkinimą. 

 Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami Eduka elektroniniame dienyne. 

 Gamtamoksliniam ugdymui naudojama laboratorija.  

 Mokykla priklauso EKO Lietuvos mokyklų tinklui ir yra aktyvi tyriminių veiklų vykdytoja. 

 Mokyklos IS bazė praturtinta moderniomis ugdymo priemonėmis (15 nešiojamų 

kompiuterių). 

 Įsteigtas skaitmeninių technologijų būrelis „Atverk ir pažink”. 

 Įsigyta įvairių edukacinių žaidimų mokinių popamokinei veiklai. 

 Trečių ir ketvirtų klasių mokiniams anglų kalbos pamoka vykdoma pogrupiais. 

 Mokytojų metodinėje veikloje taikomas kolegialaus grįžtamojo ryšio metodas. 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami visai mokyklos bendruomenei 

(siekiant, kad visa bendruomenė išgirstų tą pačią aktualią informaciją).  

2. Mokyklos kultūros bei jos aplinkos plėtojimas ir puoselėjimas: 

 Laimėtas tarptautinis Nordplus Junior projektas „Tautinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių 

kontekste”. 

 Laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „Kūrybiškumo laboratorija”. Mokyklos darbuotojų 

komanda 2019-10-10–2019-10-17 vyko į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Kūrybiškumas 

pamokoje ir skirtingi jo panaudojimo būdai”. 

 Mokykla įsitraukė į „Nasa Globe program” veiklas. 

 Laimėtas ir įgyvendintas mokinių vasaros užimtumą, fizinį aktyvumą, sveikatinimą 

skatinantis projektas „Aukime judrūs ir sveiki!“ finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir 

rėmėjų lėšomis. 

 Patvirtinta paraiška dėl dalyvavimo respublikinėje Šviečiamosios žuvininkystės programoje, 

kurią finansuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.  

 Atnaujintas muzikos kabinetas. 

mailto:sakprad@sakalelis.alytus.lm.lt
http://www.sakalelio.lt/
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 Mokyklos valgyklos rekonstrukcija. 

 Nuolat atnaujinamas sportinis inventorius, bibliotekos fondas (vadovėliai, kartografija, 

grožinė literatūra). 

 

Metinio veiklos plano pristatymas 

 

Priemonės pavadinimas Rezultato vertinimo 

kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Pasiekti rezultatai 

1. Užtikrinti  

kokybišką mokinių 

ugdymo organizavimą 

Pradinį išsilavinimą įgyjančių 

mokinių skaičius – 71.  

Mokomų mokinių skaičius – 272.  

Dirbančių pedagogų skaičius – 30. 

 

Kvalifikacijos kėlimui skirtų dienų 

skaičius – 5 per metus.  

 

Atestuotų mokytojų proc. – 97. 

Veikiančių neformaliojo švietimo 

būrelių skaičius – 24. 

Surengtų edukacinių išvykų, 

programų ir projektų skaičius – 98 

(iš jų 16 Kultūros paso renginių). 

Mokinių, kuriems teikiama 

psichologinė, socialinio pedagogo 

pagalba, skaičius – 272.  

Mokinių, kuriems teikiama 

specialioji pedagoginė pagalba, 

skaičius – 71.  

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius – 19. 

Pradinį išsilavinimą įgijo 71 

mokinys.  

Mokykloje mokėsi 272 mokinių.  

2019-01-01 mokykloje dirbo 29 

pedagogai, 2019-12-31 – 30. 

Kiekvienas darbuotojas 

kvalifikaciją  kėlė ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. 

Atestuotų mokytojų proc. – 100. 

2019 m. veikė 24 neformaliojo 

švietimo būreliai. 

Surengta 160 edukacinių išvykų ir 

kitų renginių.  

Pagal poreikį, visiems mokyklos 

mokiniams (272), buvo teikiama 

socialinio pedagogo pagalba.  

2019-01-01 – 67 mokiniams, 2019-

12-31 – 71 mokinių buvo teikiama 

specialioji pedagoginė pagalba. 

2019-01-01 nemokamus pietus 

gavo 25 mokiniai, 2019-05-31 – 25 

mokiniai, 2019-09-30 – 17 

mokiniai, 2019-12-31 – 19 

mokiniai. 

2. Tinkamų ugdymo(si) 

sąlygų sudarymas. 

Prisijungusių prie elektroninio 

dienyno tėvų proc. – 100. 

Prisijungusių prie elektroninio 

dienyno mokinių proc. – 100. 

Klasių, kuriose atlikti einamieji 

remonto darbai, skaičius – 1. 

 

 

Darbuotojų skaičius – 10. 

100 proc. tėvų yra prisijungę prie 

elektroninio dienyno.  

Prisijungusių prie elektroninio 

dienyno mokinių proc. – 43. 

1 klasėje atlikta rekonstrukcija ir 

remontas, atnaujintas muzikos  

kabinetas, 1 klasėje atlikti 

einamieji remonto darbai. 

Darbuotojų skaičius – 10. 
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Neformaliojo  švietimo  organizavimas 

 

Neformaliajam švietimui pagal mokyklos Ugdymo planą 2019–2020 m. m. skirta 24 

valandos, panaudota 24 valandos. 

Mokykloje veikė 24 neformaliojo švietimo būreliai, kuriuos lankė 243 mokiniai. 

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

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre veikiančius būrelius lankė 47 mokiniai.  

Alytaus muzikos mokyklą lankė 15 mokinių.  

              Alytaus Dailės mokyklą lankė 9 mokiniai. 

              Alytaus aeroklubo užsiėmimus lankė 1 mokinys. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Laimėjimas Mokinių 

skaičius 

1. Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra 2019“ 

6 vieta Alytaus miesto 

savivaldybėje; 

8 vieta Alytaus miesto 

savivaldybėje; 

9 vieta Alytaus miesto 

savivaldybėje; 

Auksinis diplomas. 

2 mokiniai; 

 

1 mokinys; 

 

1 mokinys; 

 

2 mokiniai. 

2. Anglų kalbos „Kengūra 2019“ Auksinės kengūros 

diplomas; 

Sidabrinis diplomas. 

6 mokiniai; 

 

2 mokiniai. 

 

3. Lietuvių kalbos konkursas ,,Kalbų 

Kengūra 2019" 

Oranžinės kengūros 

diplomas; 

Sidabrinės kengūros 

diplomas. 

4 mokiniai; 

 

2 mokiniai. 

4. „Gamtos kengūra 2019“ Sidabrinės kengūros 

diplomas 

1 mokinys 

5. Dailyraščio konkursas ,,Mano Lietuva"  II vieta 1 mokinys 

6. Alytaus apskrities VPK piešinių konkursas 

,,Saugi gatvė – saugus aš" 

I vieta 

II vieta 

III vieta 

Diplomas 

1 mokinys 

3 mokiniai 

1 mokinys 

3 mokiniai 

7. Dzūkijos regiono varžytuvės ,,Tarmių 

lobynai“ 

III vieta 1 mokinys 

 

8. Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 

,,Tramtatulis" 

II vieta 1 mokinys 

9. Advento-Kalėdų tautosakos konkursas 

,,Leliumoj“ 

I vieta 1 mokinys 

10. Lietuvos mokinių tiriamųjų darbų 

konkursas  „Mano žvilgsnis į supantį 

pasaulį" 

Laureatai 2 mokiniai 

11. NKKM kompiuterių mokyklos 

respublikinis kompiuterinių kalėdinių ir 

Diplomas 5 mokiniai 
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naujamečių atvirukų konkursas „Žiemos 

fantazija 2018“ 

12. Japonijos kultūros ir menų projektas-

konkursas „Wabi-sabi tobulumas 

netobulume 2018“ 

Nugalėtojas Klasės komanda 

13. Kvadrato varžybos (Alytaus miesto turas) II vieta Klasės komanda 

14. Tarptautinis  piešinių  ir dailyraščio 

konkursas skirtas Prano Mašioto 155-ioms 

gimimo metinėms ,,Ir aš mažas buvau“ 

Laureatai 3 mokiniai 

15. Festivalis – konkursas ,,Šokiai Visiems” I vieta 

III vieta 

1 mokinys 

1 mokinys 

16. Konkursas „Linedance LT Vilnius CUP 

2019 m.“ 

I vieta 

 

Mokyklos 

komanda 

17. ,,Lithuanian open dance team cup 2019” III vieta 1 mokinys 

 

Popamokinės veiklos organizavimas mokykloje 2019 m. 

(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos) 

 

Eil. Nr. Renginys 

1.  Mokslo ir žinių diena 

2.  Sporto šventė „Judėk kitaip“ 

3.  Edukacinė-pažintinė išvyka 

4.  Advento-Kalėdų šventiniai renginiai (kūrybinės veiklos diena) 

5.  Mokyklos diena 

6.  Etninei kultūrai skirta diena 

7.  Žemės diena 

8.  Edukacinė-pažintinė išvyka  

9.  Akcija „Be patyčių“ 

10.  Atvira mokykla – diena skirta mokinių ir jų tėvų bendroms veikloms 

11.  Šokio diena 

12.  Europos diena 

13.  Ugdymo proceso baigimo šventinių renginių diena 

14.  Vaikų gynimo diena 

15.  Draugiškos „Pavasario" sporto varžybos 

 

Kita neformali/popamokinė veikla 

 

Mokykloje veikia folkloro ansamblis „Sakalėlis“, daugelio Lietuvos ir tarptautinių folkloro 

festivalių bei konkursų dalyvis ir laureatas. 

Tolerancijos ugdymo centras, vykdė aktyvią veiklą mokykloje (akcijos, parodos, edukacijos 

ir kt.) ir Lietuvoje. 

Mokykloje vykdoma Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos Alytaus skyriaus veikla.  

 

Prevencinė veikla ir renginiai 

 

Mokykloje integruojamos prevencinės programos – „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, 

organizuojami prevenciniai renginiai prieš smurtą ir patyčias („Smurtui ir patyčioms Ne“), žalingus 

įpročius (akcija „Pūsk burbulus, o ne dūmus“), minima antikorupcijos diena ir kt.  
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Vasaros stovyklos 

 

2019 m. birželio mėn. mokykloje įgyvendintas Alytaus miesto savivaldybės ir rėmėjų 

lėšomis finansuotas projektas – vasaros dienos stovykla 1–4 klasių mokiniams „Būk sveikas ir judrus, 

Alytau!”. 

Socialiai remtini mokyklos mokiniai vasaros poilsio stovyklas lanko kitose miesto 

mokyklose. 

 

Bibliotekos veikla 

 

Biblioteka savo veikloje vykdė temines parodas (pvz. „Mano mokytoja“, paroda, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai), renginius (pvz. kūrybinės dirbtuvės „Mano knygos viršelis“), 

integruotas pamokas, šaškių, šachmatų turnyrus, kryžiažodžių konkursą, organizavo mokyklos 

mokytojų ir administracijos skaitymus mokyklos mokiniams, daugiausiai skaitančius mokinius 

skatino apdovanojimais. 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

 

Vaiko gerovės komisija diskutavo vaikų ugdymosi poreikių klausimais, analizavo 

problemas, nesėkmingo mokymosi, netinkamo elgesio priežastis, tyrė pirmokų adaptaciją mokykloje, 

teikė švietėjišką pagalbą tėvams (globėjams), mokytojams. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla 

vyko pagal sudarytą ir mokyklos direktoriaus patvirtintą veiklos planą.  

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Mokymo lėšos, skirtos mokyklai 2019 m. tūkst. Eur.: 

 

 Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Informacinių  

technologijų 

prekėms ir 

paslaugoms 

Ilgalai

kio 

turto 

įsigiji

mui 

Iš viso 

Skirta lėšų 6 0,7 2,2 1,2 1,6  11,7 

Panaudota 

lėšų 

8,0 0,7 2,2 0,4 2,1  13,4 

 

Mokymo lėšų (141) gauta ir panaudota  – 324,3 tūkst. Eur. 

Savivaldybės lėšų (15) gauta ir panaudota – 171,2 tūkst. Eur, iš šių lėšų ugdymo aplinkos 

išlaikymui skirta – 99,0 Tūkst. Eur. 

Vieno mokinio išlaikymui skirta 1174,99 Eur mokymo lėšų.  

Iš viso mokyklai skirta 495,5 tūkst. Eur.  

 

2019 metais gautas 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 9,6 Projekto vykdymui 

2. Nordplus projektas 8,5 Projekto vykdymui 



6 

 

2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų nuoma) 

1,3 Įstaigos poreikiams  

3. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

4,1 Mokinių maitinimui 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

3,3 Mokinių maitinimui 

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

1,4 Įstaigos poreikiams 

6 Fizinių ir juridinių asmenų parama 0,2 Vaikų vasaros 

stovyklai 

                                                     Iš viso: 28,4  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

 

2019 m. įsigyta nauja kompiuterinė technika Kiekis vnt. 

Stacionarūs kompiuteriai  1 

Spausdintuvai 1 

Nešiojami kompiuteriai 15 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 
 

Socialinė parama mokiniams 

 

Nemokamas maitinimas:   

 

Data Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičius 

2019-01-01 25 

2019-05-31 25 

2019-09-30 17 

2019-12-31 19 

 

Pavėžėjimas 

 

43 mokiniai važinėjo į mokyklą iš kitų savivaldybių. 3 mokiniai buvo pavežami į mokyklą 

nuosavu automobiliu, kuriems pavėžėjimo į mokyklą išlaidos kompensuotos pagal maršrutinių 

autobusų pavėžėjimo tarifus.  

 

V. VADYBA IR LYDERYSTĖ 

 

Savivalda (struktūra) 
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Mokyklos vadovai 

 

Mokyklai vadovauja direktorė Virginija Vitunskaitė, įgijusi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, teisės magistro laipsnį bei etnologijos ir folkloristikos magistro laipsnį, turinti II 

vadybinę kategoriją, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Mockevičienė, įgijusi aukštąjį 

išsilavinimą ir direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui Melita Buckienė, 

įgijusi aukštąjį išsilavinimą, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Simona Marčiulaitienė. 

 

Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas  ir įsivertinimas, rezultatai, veiklos 

tobulinimo veiksmų planas ir pasiekti rezultatai 

 

2019 m. mokyklos veiklos išorinis vertinimas nebuvo atliktas.  

2019 m. atlikus mokyklos vidaus įsivertinimą, tobulinamos šios sritys:  

1. Vertinimas ugdymui; 

2. Bendradarbiavimas su tėvais; 

3. Mokinių įsivertinimas. 

  

Socialiniai partneriai  
 

2019 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su UAB „Kalba LT“, Alytaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos etninės kultūros draugijos Kauno teritoriniu 

padaliniu.  

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

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

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

Bishopsteignton Primary School, Narva Paju School (Estija), Suremoisa School (Hiuumaa, Estija), 

Salaskoli (Islandija). 

 

Kiti projektai ir programos 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas 

1. Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų projektas „Aktyvi 

mokykla” 

2. Projektas pagal Erasmus+ KA1 programą „Kūrybiškumo laboratorija” 

3. Projektas pagal Nordplus Junior programą „Tautinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių 

kontekste” 

4. Gamtosauginis projektas „Nasa Globe program” 

5. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 

6. Šviečiamoji žuvininkystės programa 

7. Projektai: „Draugaukim su knygų pelėda“ ir „Augu skaitydamas“ 

8. Aplinkosauginio švietimo projektas „Antrasis plastiko gyvenimas” 

9. EKO mokyklų tinklo projektas „Judu kitaip” 

 

VI. SVARBIAUSI MOKYKLOS METŲ PASIEKIMAI,  POKYČIAI, PROBLEMOS IR JŲ 

SPRENDIMO BŪDAI  

 

Pasiekimai, laimėjimai, pokyčiai: 
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1. mokiniai – miesto, šalies konkursų dalyviai, prizininkai, nugalėtojai; 

2. kryptinga etninės kultūros integracija formaliajame ir neformaliajame švietime; 

3.  atnaujinta ir praturtinta mokyklos IS bazė;  

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

5. 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; 

6. nuolat diegiamos naujovės, tobulinama mokyklos aplinka; 

7. didelis dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, metodinei veiklai; 

8. tenkinami individualūs mokinių saviraiškos poreikiai; kompetentingai, originaliai 

organizuojamas neformalusis mokinių švietimas; 

9. 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; vykdomas mokinių 

budėjimas pertraukų metu;                                                                                   

10. mokiniams suorganizuota daugiau kaip 80 ekskursijų, išvykų, renginių, akcijų ir kt.; 

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

partneriais; 

              12. pamokose naudojami įvairūs mokėjimo mokytis kompetenciją skatinantys metodai; 

              13. vykdoma įvairi prevencinė veikla. 

  

   

 

Direktorė                                     Virginija Vitunskaitė  


