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PATVIRTINTA 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 

Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

Įsakymu Nr. V-37-(1.2.) 
 

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO” PRADINĖS MOKYKLOS 
2020–2021 M. M. VEIKLOS PROGRAMA 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 2020–2021 m. m. veiklos 

programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos, Alytaus 

miesto savivaldybės švietimo prioritetinėmis kryptimis, mokyklos nuostatais, 2019–2021 metų 

mokyklos strateginiu planu, 2020 metų mokyklos veiklos planu, 2020–2021 m. m. Ugdymo planu, 

atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius. 
2. Įgyvendinant Programą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti pradinio išsilavinimo įsigijimą kiekvienam mokiniui 

pagal individualius gebėjimus ir poreikius, vykdant neformalųjį švietimą, integruojant prevencines, 

etninės kultūros ir kitas programas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Programą 2020–2021 m. m. įgyvendins administracija, pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklos darbuotojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai), mokyklos savivaldos institucijos 

(Pedagogų, Metodinė, Mokyklos tarybos). 

4. Programoje vartojami sutrumpinimai: informacinės sistemos – IS. 
 

II. MOKYKLOS VIZIJA 
 

          5. Kokybišką ugdymą ir lavinimą teikianti, nuolat besimokanti, siekianti lyderystės, tautos 

etnines vertybes ir tradicijas puoselėjanti, savita, aktyviai dalyvaujanti edukacijos bei kultūros 

procesuose, mokykla. 

III. MOKYKLOS MISIJA 

            6. Ugdyti(s) saugioje, sveikoje aplinkoje, kad kiekvienas mokinys įgytų aukščiausią 

įmanomą pagal individualius gebėjimus išsilavinimą, išsiugdytų socialinius, pažintinius, 

informacinius, praktinės veiklos įgūdžius, vertybines nuostatas, pasirengtų mokytis toliau pagal 

pagrindinio ugdymo programą. 
 

IV. 2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

           7. Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla – bendrojo lavinimo pradinė mokykla, dirbanti 

dienine forma, mokanti lietuvių kalba. Mokykloje mokoma vienos užsienio (anglų) kalbos nuo 2 

klasės. Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, 

vykdo formaliojo švietimo programą: pradinį ugdymą, kodas 85.20. 
           8. Ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiama metų veiklos programa, 

mokyklos Ugdymo planas. 
           9. Mokykloje mokomi 1–4 kl. mokiniai (12 komplektų). 2019–2020 m. m. mokėsi 272 

mokiniai, 12 mokiniai buvo ugdomi pagal specialiąsias ugdymo programas; dirbo 28 pedagoginiai 

darbuotojai, iš jų 1 muzikos mokytoja, 2 anglų kalbos mokytojos, 1 šokio mokytoja, 1 dorinio 

(tikybos) ugdymo mokytoja, 1 neformaliojo švietimo mokytojai, 3 specialistai (socialinis 



2/28 
 

pedagogas, logopedas-spec. pedagogas), 7 pailgintos dienos grupės mokytojos. 

           10. Mokykloje veikė 23 būreliai, apimantys įvairias ugdymo sritis: meninės raiškos, sporto, 

informacinių technologijų, etninės kultūros, prevencinės ir kt. neformaliojo ugdymo veiklas rinkosi 

95% mokyklos mokinių. Mokiniai lavino bendrąsias bei socialines kompetencijas, kūrybiškumą, 

saviraišką neformaliojo švietimo veiklų metu, dalyvavo įvairiose olimpiadose bei meninės krypties 

konkursuose, projektuose, sporto varžybose mokykloje, mieste, šalyje. 

            11. Mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimo rezultatai: 
 Įgyvendintas 2019–2020 m. m. Ugdymo planas. 
• Atlikta I, II bei metinio pusmečio mokinių pažangos analizė, lyginant gebėjimus ir 

pasiekimų raidą mokslo metų eigoje. 
• Nuo 2020-03-30 iki 2020-05-29 vyko nuotolinis ugdymas(is) dėl COVID-19 viruso 

karantino paskelbimo šalyje.  
• Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 ir 4 klasėse atliekant Standartizuotus testus, 

nevykdytas dėl COVID-19 viruso karantino. 
• Mokykloje buvo vykdomos 23 būrelių veiklos, kuriose dalyvavo 242 mokiniai (iš jų 126 da-

lyvavo 2 ir daugiau veiklose). Taip pat buvo sudarytos sąlygos mokykloje vesti Robotikos, 

American English School (anglų kalbos), Karatė ir Futbolo būrelių veiklas. 
• Mokinių tarpusavio santykių tobulinimui, ypač patyčių prevencijai, socialiniams įgūdžiams 

tobulinti, visose klasėse vyko patyčių prevencijos užsiėmimai: 

„Saugus kelias į mokyklą“, pravestos socialinių įgūdžių pamokėlės, akcija „Aš moku ir galiu 

padovanoti šypseną ir pasisveikinti“, „Vaikų tarpusavio santykiai“, kalbėta apie rūkymo žalą 

žmogaus organizmui (paskaita – akcija) „Pūsk burbulus, o ne dūmus“, „Smurtui ir 

patyčioms NE“, „Judėk kitaip“, paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena.  

 Vykdyti projektai: „Draugaukime su knygų pelėda“, „Augu skaitydamas“, „Mes rūšiuojam“,  

Lietuvos „EKO“ mokyklų tinklo projektas „Judu kitaip“, „Tyrėjų diena“, japonų kultūros ir 

meno projektas „Wabi – Sabi“ (tobulumas netobulume), tarptautinis bendruomenių projektas 

„Oranžinio traukinio kelionė“, tarptautiniai projektai: Erasmus+ KA1 (darbuotojų mobilu-

mas kvalifikacijos tobulinimo tikslais) „Kūrybiškumo laboratorija“, Nordplus Junior „Tauti-

nio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste (Estija, Islandija, Lietuva, HIiuummaa sala 

Estijoje), NASA Globe programa, esame įtraukti JUNESKO Baltijos jūros projektą (dėl ka-

rantino nukeltas). Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas 

„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.  
• Mokinių tėvai aktyviai dalyvavo mokyklos vakaronėse, šventėse, parodose, paskaitose, 

mokymuose, bendrose vaikų-tėvų veiklose, edukacijose, patys vykdė profesinį švietimą. 

• Bendradarbiaujame su Alytaus „Volungės“, Vidzgirio, Dainavos pagrindinėmis mokyklomis, 

Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Alytaus rajono Miroslavo gimnazija, Alytaus Senamiesčio 

pradine mokykla, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Kauno „Šilo“ pradine mokykla, 

Alytaus miesto savivaldybės sveikatos biuru, Alytaus miesto bendruomenės centru, Alytaus 

miesto neformaliojo švietimo centru „Tolerancija“, Alytaus miesto Piliakalnio progimnazija, 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.  
• Mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras. 

• Vykdyta  Alytaus miesto savivaldybės Etninės kultūros metodinės grupės ir Lietuvos etninės 

kultūros ugdytojų sąjungos Alytaus skyriaus veikla.  
 

12. Mokinių pasiekimai 

 Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2020“: Viktorija Jomantaitė (1c klasė) I 

vieta; Elena Liaukutė (1c klasė) II vieta; Auksė Čikotaitė  (1c klasė) III vieta; Jotautas Kne-

zevičius (2c klasė) I vieta; Tomas Gužauskas (2a klasė) II vieta; Jokūbas Nevecka (2a klasė) 

III vieta; Dovydas Zenevičius (2b klasė) IV vieta; Kamilė Navickaitė (2a klasė) V vieta; 

Deimantas Širvinskas (2b klasė) VI vieta; Augustas Grigūnas (2b klasė) VII vieta; Žygiman-

tas Kajokas (2b klasė) VIII vieta; Viktorija Juškevičiūtė (3b klasė) I vieta; Vanesa Kerevičiū-

tė (3c klasė) II vieta; Kristupas Čepulis (3c klasė) III vieta; Pijus Prakapavičius (3c klasė) IV 
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vieta; Arijus Molis (3a klasė) V vieta; Justina Čyžiūtė (3c klasė) VI vieta; Joris Maževičius 

(3a klasė) VII vieta; Ignas Navickas (3c klasė) VIII vieta; Dovydas Valatka (3b klasė) IX 

vieta; Kajus Sakavičius (4a klasė) I vieta; Nojus Mickevičius (4a klasė) II vieta; Konradas 

Bružas (4a klasė) III vieta; Vakaris Lingys (4c klasė) IV vieta; Žilvinas Bielskis (4a klasė) V 

vieta; Augustas Kajokas (4a klasė) VI vieta; Adomas Armanavičius (4a klasė) VII vieta; Si-

monas Šlikas (4b klasė) VIII vieta; Akvilė Vilčinskaitė (4c klasė) IX vieta; Patricija Judic-

kaitė (4c klasė) X vieta; Leonas Kanapka (4c klasė) XI vieta. 
 Lietuvių kalbos ,,Kengūra 2020“: Jotautas Knezevičius (2c klasė) Oranžinės Kengūros 

diplomas; Kristina Katelynaitė (3b klasė) Padėkos raštas; Agneta Vitkauskaitė (3b klasė) 

Padėkos raštas; Danielė Pilkaitė (3b klasė) Padėkos raštas. 
 Anglų kalbos ,,Kengūra 2020“: Oskaras Valiūnas (4b klasė) Oranžinės Kengūros diplo-

mas; Dominykas Pilvelis (4c klasė) Auksinės Kengūros diplomas; Viltė Gricukaitė (4b kla-

sė) Auksinės Kengūros diplomas; Miglė Zinkevičiūtė (4b klasė) Auksinės Kengūros diplo-

mas; Viltė Navickaitė (4b klasė) Auksinės Kengūros diplomas; Sabilė Sandaitė (4c klasė) 

Auksinės Kengūros diplomas; Svajonė Viktorija Pilkionytė (4b klasė) Auksinės Kengūros 

diplomas. 
 Istorijos ,,Kengūra 2020“: Akvilė Vilčinskaitė (4c klasė) Padėkos raštas; Dominykas Pil-

velis (4c klasė) Padėkos raštas; Patricija Judickaitė 4c klasė) Padėkos raštas. 

 Matematikos ,,Kengūra 2020“: Viktorija Jomantaitė (1c klasė) I vieta. 
 Gamtos ,,Kengūra 2020“: Simas Dambauskas (2b klasė) – Auksinės Kengūros diplomas; 

Augustas Grigūnas (2b klasė) – Sidabrinės Kengūros diplomas; Ignas Navickas (3c klasė) – 

Auksinės Kengūros diplomas; Agneta Vitkauskaitė (3b klasė) – Auksinės Kengūros diplo-

mas. 

 LLŠF Nacionalionio reitingo linijinų solo ir šokių komandų varžybos – festivalis Vil-

niuje, ,,Vilniaus taurė 2020“: Dagnė Vitunskaitė (2c klasė) II vieta – Sarter kids kategorijo-

je; Rūta Bružaitė (2c klasė) III vieta – Sarter primary kategorijoje; Miglė Kučinskaitė (1a) II 

vieta – Starter kids kategorijoje. 
 Tarptautinis šokių festivalis, varžybos – Trakuose ,,Trakai open 2019“:  Vakarė Dargu-

žytė (3b klasė) II vieta – Starter primary kategorijoje; Danielė Pilkaitė (3b klasė) III vieta – 

Sarter primary kategorijoje; Vijūnė Danilevičiūtė (4b klasė), Amanda Runtaitė (4a klasė), 

Danielė Pilkaitė (3b klasė), Agneta Vitkauskaitė (3b klasė), Rūta Bružaitė (2c klasė), Vakarė 

Dargužytė (3b klasė) I vieta – ProTeam Children kategorijoje. 
 Konkursas, varžybos ,,Šoki, šoki, šoki!!!“, 2019 m.: Vakarė Dargužytė (3b klasė) I vieta – 

Linedance starter Solo junior kategorijoje. 
 VI-asis Lietuvos aerobikos ir šokių konkursas ,,Judėk ir tobulėk 2019“: Vakarė Dargu-

žytė (3b klasė) I vieta – Solo junior kategorijoje. 
 Šokių festivalis – varžybos Palangos sporto arenoje – ,,Palanga dance open 2019“: Vi-

jūnė Danilevičiūtė (4b klasė), Amanda Runtaitė (4a klasė), Danielė Pilkaitė (3b klasė), Ag-

neta Vitkauskaitė (3b klasė), Rūta Bružaitė (2c klasė), Vakarė Dargužytė (3b klasė) I vieta – 

ProTeam Starter Junior kategorijoje. 

 Alytaus Bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų tautosakos kon-

kursas ,,Leliumoj“: Dominykas Pilvelis (4c klasė) 2019 m. laureatas (autentiškiausias pa-

sakorius). Gabirelė Kryžiokaitė, Barbora Bazevičiūtė (1b klasė) – padėkos. 

 Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Baltų raštai – 2019“, skirtas lietuvių 

tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200-ųjų metų sukakčiai: 3a klasės mokiniai: 

Guoda Aleknavičiūtė, Rusnė Padolskytė, Severija Valentukevičiūtė, Eiva Vasiliauskaitė, Ari-

jus Molis, Deilas Teresa, Joris Maževičius, Vilius Cvirka. 

 Pangea (matematikos konkursas): Kipras Amšiejus (1a klasė) – trečia vieta.. 
 ,,Olympis 2020 – Pavasario sesija“: 1a klasės mokiniai: Danielė Gražulytė, Simas Degu-

tis, Kipras Amšiejus – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomai . Kipras Amšiejus, 

Simas Degutis, Gabrielė Samoškaitė - matematikos I laipsnio diplomai. Danielė Gražulytė – 

matematikos III laipsnio diplomas. Danielė Gražulytė, Simas Degutis, Kipras Amšiejus, 
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Gabrielė Samoškaitė – biologijos I laipsnio diplomai. Kipras Amšiejus – informacinių tech-

nologijų I laipsnio diplomas. Danielė Gražulytė – informacinių technologijų II laipsnio dip-

lomas. 2a klasės mokiniai: Evelina Ražanauskaitė – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio 

diplomas, biologijos I laipsnio diplomas. Gabija Mieliauskaitė – lietuvių kalbos ir literatūros 

I laipsnio diplomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matematikos II laipsnio diplomas, bio-

logijos I laipsnio diplomas. Danielius Salopon – lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio dip-

lomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matematikos I laipsnio diplomas, informacinių 

technologijų I laipsnio diplomas. Ąžuolas Baranauskas  –  biologijos I laipsnio diplomas. 2b 

klasės mokiniai: Žygimantas Kajokas – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, 

matematikos I laipsnio diplomas, biologijos I laipsnio diplomas. Deimantas Širvinskas – lie-

tuvių kalbos ir literatūros II laipsnio diplomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matemati-

kos II laipsnio diplomas, informacinių technologijų III laipsnio diplomas, biologijos II 

laipsnio diplomas. Gabija Rasymaitė – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, ma-

tematikos I laipsnio diplomas, informacinių technologijų I laipsnio diplomas, biologijos I 

laipsnio diplomas. 

 MKKM kompiuterių mokykla. Lietuvos kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvi-

rukų konkurso „Žiemos fantazija“: diplomais apdovanoti 4a klasės mokiniai: Danielė 

Kudarauskaitė, Deimantė Mirijanskaitė, Gustė Pigagaitė, Kajus Šlaičiūnas, Darvydas Ra-

dzevičius, Urtė Balynaitė, Ignė Noreikaitė, Justė Bunzaitė. 

 Lietuvos pradinių klasių mokinių Kompiuterinių piešinių konkursas „Darbai, kuriais 

didžiuojuosi“: padėkos už piešinio meniškumą 4a klasės mokinėms: Lelai Macharadzei ir 

Emai Turauskaitei. 

 Tarptautinis projektas ,,Augu skaitydamas“: padėka 4c klasės mokiniams už dalyvavimą. 

 Nacionalinė meninė konferencija, skirta Holokausto aukoms paminėti ,,Gatvėje liko ty-

la“: padėka 4c, 2a, 3b klasės mokiniams: Dominykui Pilveliui, Kajui Zailskui, Domingai 

Česnulevičiūtei, Sabilei Sandaitei, Kamilei Navickaitei, Meidai Butkutei, Danielei Pilkaitei, 

Agnetai Vitkauskaitei, Nikolei Tamulionytei. 
 ,,Ūžk, bitela“– pasirodymas LRT laidoje: 4c klasės mokiniai: Sabilė Sandaitė, Dominykas 

Pilvelis. Patricija Judickaitė, Viktorija Šuliauskaitė, Emilija Balnanosytė, Augustė Mikelevi-

čiūtė. 
 Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis ,,Baltų raštai – 2019“: padėkos - Viktorijai Jo-

mantaitei (1c klasė), Kiprui Amšiejui (1a klasė); 2a klasės mokiniams: Meidai Butkutei, 

Evelina Ražanauskaitei, Agotai Ivoninaitei, Gustei Puodžiūnaitei. 2c klasės mokiniams: 

Dagnei Vitunskaitei, Smiltei Makauskaitei. 3b klasės mokiniams: Vakarei Purvinytei, Emili-

jai Kalinaitei, Godai Makaveckaitei, Augustei Žekevičiūtei, Augustei Juškevičiūtei, Danielei 

Pilkaitei, Nikolei Tamulionytei, Agnetai Vitkauskaitei, Vakarei Dargužytei. 3c klasės moki-

niams: Vanesai Kerevičiūtei, Justinai Čyžiūtei, Rugilei Paežerinytei, Viktorijai Mackevičiū-

tei; Patricijai Petrauskaitei (4b klasė).   
 Respublikinis instrumentinės muzikos festivalis ,,Pasidirbau aš dūdelę“: padėka 3b kla-

sės mokiniams: Godai Makaveckaitei, Gerdai Bernatavičiūtei, Augustei Juškevičiūtei, Da-

nielei Pilkaitei. 4b klasės mokiniams: Oskarui Šatui, Urtei Skrabulytei, Vijūnei Danilevi-

čiūtei, Emilei Kalinauskaitei, Patricijai Petrauskaitei, Aušrinei Mackevičiūtei, Mildai Brūz-

gaitei, Miglei Zinkevičiūtei. 4a klasės mokiniams: Deimantei Mirijanskaitei, Lelai Macha-

radze, Kamilijai Rutkauskaitei, Dovydui Radzevičiui, Žilvinui Bielskiui. 

 Vaizdo konferencijos Kalėdinis sveikinimas Estijos (Narva Paju), Hiuumaa salos mo-

kyklos,  Islandijos (Salaskoli) mokiniams ir mokytojams pagal Nordplus Junior pro-

jekto ,,Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“: dalyvavo 1–4 klasių 

folkloro ansamblio ,,Sakalėlis“ mokiniai. 
 Respublikinis etnokultūros festivalis ,,Kartu smagu“: padėka 1–4 klasių  mokiniams: 

Viktorijai Jomantaitei, Kiprui Amšiejui, Miglei Baranauskaitei, Meidai Butkutei, Gustei 

Puodžiūnaitei, Augustei Žekevičiūtei, Godai Makaveckaitei, Vakarei Purvinytei, Emilijai 

Kalinaitei, Vanesai Kerevičiūtei, Viktorijai Mockevičiūtei, Justinai Čyžiūtei, Smiltei 
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Makauskaitei, Dagnei Vitunskaitei, Lėjai Murašovaitei, Patricijai Petrauskaitei. 

 Respublikinis Dzūkijos partizanų dainų festivalis ,,Laisvės kelias“: Padėka 1a klasės 

mokiniui Kiprui Amšiejui. 1c klasės mokinei Viktorijai Jomantaitei. 2a klasės mo-

kiniams:  Gustei Puodžiūnaitei, Meidai Butkutei, Miglei Baranauskaitei. 2c klasės mo-

kiniams: Smiltei Makauskaitei, Gerdai Šaparavičiūtei. 3b klasės mokiniams: Danielei Pil-

kaitei, Emilijai Kalinaitei, Godai Makaveckaitei, Augustei Žekevičiūtei. 3c klasės mo-

kiniams: Vanesai Kerevičiūtei, Viktorijai Mockevičiūtei; Patricijai Petrauskaitei (4b klasė). 

 Alytaus Bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių tarpmokyklinės kvadrato var-

žybos: III vieta 4a klasės mokiniams:  Balynaitė Urtė, Macharadze Lela, Mirijanskaitė Dei-

mantė, Runtaitė Amanda, Bielskis Žilvinas, Bružas Konradas, Rutkauskaitė Kamilija, 

Mickevičius Nojus, Radzevičius Darvydas, Sakavičius Kajus,  Skroblaitė Vakarė, Dulko Rus-

tenis;  Mikulėnaitė Gabrielė  (4b klasė). 

 Alytaus Bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 klasių mokinių tarpmokyklinės varžybos  

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“: III vieta 4a klasės mokiniams: Armanavičius Adomas, Balynaitė 

Urtė, Balsiukevičius Kajus Artis, Bružas Konradas, Bunzaitė Justė, Dulko Rustenis, Kajokas 

Augustas, Kudarauskaitė Danielė, Macharadze Lela, Mickevičius Nojus, Mirijanskaitė Dei-

mantė, Noreikaitė Ignė, Radzevičius Darvydas, Runtaitė Amanda, Rutkauskaitė Kamilija, Sa-

kavičius Kajus, Šleinota Robertas, Turauskaitė Ema, Bielskis Žilvinas; Baliukonytė Simona (4 b 

klasė). 

 Japonų kultūros ir menų projektas ,,WABI-SABI“ (dėl karantino nukelta į 2020 m. 

rudenį): į antrą etapą pateko 1c klasės mokiniai. 

 Tarptautinis pradinių klasių mokinių dailės darbų konkursas „LIETUVA IŠ ARTI IR 

IŠ TOLI“: padėkos 3b klasės mokinėms Agnetai Vitkauskaitei ir Viktorijai Juškevičiūtei. 

 Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „ŽYDINTIS ME-

DIS“: padėkos 3b klasės mokiniams: Nikolei Tamulionytei, Germantui Gurskui, Kristinai 

Katelynaitei, Vakarei Dargužytei. 

 Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „GIMTINĖS TA-

KELIAI“: 3b klasės mokinės: Agneta Vitkauskaitė, Danielė Pilkaitė – laureatės. Padėkos. 
 ,,Olympis 2019 – Rudens sesija“: 3b klasės mokiniai: Danielė Pilkaitė, Agneta Vitkaus-

kaitė, Nikolė Tamulionytė, Viktorija Juškevičiūtė, Elzė Jezukevičiūtė, Germantas Gurskas, 

Augustė Žekevičiūtė, Dovydas Valatka, Kristina Katelynaitė, Emilis Stanevičius, Goda Ma-

kaveckaitė – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomai . Rapolas Bubnys – lietuvių 

kalbos ir literatūros III laipsnio diplomas. Danielė Pilkaitė, Nikolė Tamulionytė, Elzė Jezu-

kevičiūtė, Germantas Gurskas, Kristina Katelynaitė, Goda Makaveckaitė, Rapolas Bubnys, 

Aurėja Vaitiekūnaitė  – anglų kalbos I laipsnio diplomai. 
Danielė Pilkaitė, Agneta Vitkauskaitė, Nikolė Tamulionytė, Germantas Gurskas, Augustė 

Žekevičiūtė, Rapolas Bubnys – matematikos I laipsnio diplomai. Kristina Katelynaitė, 

Dovydas Valatka, Aurėja Vaitiekūnaitė, Emilis Stanevičius – matematikos II laipsnio diplo-

mai. Goda Makaveckaitė, Elzė Jezukevičiūtė – matematikos III laipsnio diplomai. Danielė 

Pilkaitė, Nikolė Tamulionytė, Viktorija Juškevičiūtė, Elzė Jezukevičiūtė, Kristina Katelynai-

tė,  Rapolas Bubnys – biologijos I laipsnio diplomai. Augustė Žekevičiūtė, Germantas Gurs-

kas – II laipsnio biologijos diplomai. Emilis Stanevičius – informacinių technologijų II 

laipsnio diplomas. 4b klasės mokinė Aušrinė Mackevičiūtė – anglų kalbos I laipsnio diplo-

mas, lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, matematikos II laipsnio diplomas, bio-

logijos II laipsnio diplomas. 2b klasės mokiniai: Žygimantas Kajokas, 2b klasė – lietuvių 

kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, matematikos I laipsnio diplomas, informacinių 

technologijų I laipsnio diplomas. Deimantas Širvinskas. 2b klasė – lietuvių kalbos ir litera-

tūros I laipsnio diplomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas. 

 ,,Olympis 2020  –  Pavasario sesija“: 3b klasės mokiniai: Danielė Pilkaitė, Rapolas Bub-

nys, Nikolė Tamulionytė, Emilija Kalinaitė, Elzė Jezukevičiūtė, Germantas Gurskas, Dovy-

das Valatka, Kristina Katelynaitė, Emilis Stanevičius, Justė Kavaliauskaitė – lietuvių kalbos 

ir literatūros I laipsnio diplomai. Agneta Vitkauskaitė – lietuvių kalbos ir literatūros II laips-

nio diplomas. Ugnė Džoja Balčiūnaitė, Danielė Pilkaitė, Nikolė Tamulionytė, Elzė Jezuke-
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vičiūtė, Germantas Gurskas, Kristina Katelynaitė, Justė Kavaliauskaitė, Rapolas Bubnys, 

Emilis Stanevičius, Emilija Kalinaitė, Dovydas Valatka – anglų kalbos I laipsnio diplomai. 

Danielė Pilkaitė, Agneta Vitkauskaitė, Nikolė Tamulionytė, Germantas Gurskas, Justė Kava-

liauskaitė, Emilis Stanevičius, Rapolas Bubnys – matematikos I laipsnio diplomai. Elzė Je-

zukevičiūtė, Kristina Katelynaitė – matematikos II laipsnio diplomai. Dovydas Valatka – 

matematikos III laipsnio diplomas. Danielė Pilkaitė, Nikolė Tamulionytė, Germantas Gurs-

kas, Agneta Vitkauskaitė, Elzė Jezukevičiūtė, Kristina Katelynaitė. Rapolas Bubnys, Emilis 

Stanevičius, Justė Kavaliauskaitė – biologijos I laipsnio diplomai. Ugnė Džoja Balčiūnaitė – 

biologijos padėka. Emilis Stanevičius, Dovydas Valatka, Rapolas Bubnys – informacinių 

technologijų II laipsnio diplomas. 
4b klasės mokiniai: Aušrinė Mackevičiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio diplo-

mas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matematikos III laipsnio diplomas, biologijos I laips-

nio diplomas, IT I laipsnio diplomas. Oskaras Šatas – lietuvių kalbos ir literatūros III laips-

nio diplomas, matematikos III laipsnio diplomas. 2b klasės mokiniai: Žygimantas Kajokas 

– lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, matematikos I laipsnio diplomas, biologi-

jos I laipsnio diplomas. Deimantas Širvinskas – lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio dip-

lomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matematikos II laipsnio diplomas, informacinių 

technologijų III laipsnio diplomas, biologijos II laipsnio diplomas. Gabija Rasymaitė – lie-

tuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomas, matematikos I laipsnio diplomas, informaci-

nių technologijų I laipsnio diplomas, biologijos I laipsnio diplomas. 
 Tarptautinė Kings olimpiada: 2a klasės mokiniai: Kamilė Navickaitė – lietuvių kalbos ir 

literatūros I laipsnio diplomas. Ąžuolas Baranauskas – biologijos II laipsnio diplomas. 

Gustas Miknius – matematikos II laipsnio diplomas. Gabija Mieliauskaitė – lietuvių kalbos 

ir literatūros II laipsnio diplomas. 

 Miesto dailyraščio konkursas: padėkos - Gabijai Mieliauskaitei (2a klasė) ir Guodai Alek-

navičiūtei (3a klasė). 

 Alytaus miesto antrokų konkursas ,,Rudenėlio gėrybės“: padėka 2a klasės mokiniams: 

Jokūbui Neveckai, Kamilei Navickaitei, Lukai Sinkevičiūtei, Gabrieliui Mataičiui. 
 Piešinių konkursas „Drakonas žibintų pasaulyje“: padėka 2b ir 4a  klasės mokiniams. 

 Etnokultūrinis projektas ,,Mūsų lobynai" regioninės varžytuvės ,,Tarmių lobynai": III 

vietų laimėtojai: Barbora Bazevičiūtė (1b klasė) ir Dominykas Pilvelis (4c klasė). 

 Tarptautiniame konkursas – paroda: ,,Kalėdinis žaisliukas iš gamtinių medžiagų“ Guoda 

Aleknavičiūtė (3a klasė) – padėka.   

 Respublikinis konkursas ,,Balta pasaka 2019“: 3a klasės mokiniai: Guoda Aleknavičiūtė, 

Vilius Cvirka, Eiva Vasiliauskaitė – padėkos.   

 Respublikinis konkursas – paroda,,Suspindo Kalėdos“: Guoda Aleknavičiūtė (3a klasė) 

– padėka.     

 Tarptautinio ,,Nordplus“ projekto logotipo konkursas: Eiva Vasiliauskaitė (3a klasė) – 

laureatė.  

 Tarptautinio Erasmus+ K1 projekto ,,Kūrybiškumo laboratorija“ logotipo konkursas: 
laimėjo 3a klasės mokinių logotipas.  
 

            13. Mokinių pažangumas: mokykloje 100%  mokinių yra pažangūs. 
 

14. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir patirties sklaida: 

 28 mokyklos darbuotojai  1591 val. dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

(vienam darbuotojui – 66 val.). 

 Mokykloje mokytojams organizuoti seminarai:  

 Mokymai „Kito (kitokio) kultūra ir istorija – tolerancijos samprata“ (Lektorė TUC va-

dovė Ingrida Vilkienė, 2019-09-16); 

  Kūrybinės darbuotės ,,Pynimas iš vytelių“ (lektorius – liaudies menininkas, pynėjas 

Andrius Rinkevičius, 2020-02-18). 
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 Pedagogai dalyvavo: 

 LEKUS edukacinėje išvykoje į Margionis „Šilų dzūkai: gyvenimas, buitis ir papro-

čiai“(2019-10-29); 

 respublikinėje konferencijoje „Noriu į mokyklą“ (2019-10-30); 

 kvalifikacijos kėlimo programoje mokyklos darbuotojams: „Neuromokslai apie socia-

lines ir emocines kompetencijas“ (2020-05-5, 12, 19, 26, 2020-06-02 d. nuotoliniu 

būdu), 2020-06-08 d. 
 LEKUS/Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinės grupės posėdyje – žygy-

je po Vidzgirio botaninį draustinį (2020-06-10). 

 Gerosios patirties sklaida vykdyta mokyklos metodinės tarybos posėdžiuose. Skaityti 

pranešimai: 

 Irena Matulevičiūtė, Gitana Urbelionienė, Reda Vokieaitienė – pranešimas „Projekto 

Nordplus Junior ,,Tautinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste" (po vizito 

Paju mokykloje), (2019-11-04); 

 Simona Neveckienė, Melita Buckienė – Tarptautinio Erasmus+ KA1 projekto 

,,Kūrybiškumo laboratorija" pristatymas (2019-11-04); 

 Veneta Baliukonienė, Melita Buckienė – Projekto Erasmus+ KA1 stažuotės ir veiklų 

pristatymas, supažindinimas su kūrybiškumo ugdymu, aktyviais mokymosi metodais 

mokant pagal šį projektą (2019-12-02); 

 Simona Neveckienė – Stažuotės Islandijoje (veika, vykdyta pagal Nordplus Junior 

projektą ,,Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste") pristatymas, 

gerosios patirties sklaida (2020-01-29); 

 Virginija Vitunskaitė, Lijana Gudaitienė – Veiklų pagal projektą  Nordplus Junior 

,,Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste pristatymas (žvakių lieji-

mas, vėlimo pamokėlė (2020-02-26); 

 Asta Lesvinčiūnaitė – pranešimas „Supažindinimas su CoSpaces virtualios realybės 

kūrybiškumo, mokymosi, programavimo platforma" (2020-02-26); 

 Vilija Sližauskienė – pranešimas „Fiziniai pratimai, pagerinantys limfotaką" (2020-02-

26); 

 Daina Jegelevičiūtė-Biekšienė – pranešimas  „Apklausos „Sakalėlio“ bendruomenės 

tėvams (globėjams) apie mokinių emocinę savijautą ir nuotolinio mokymo(si) iššū-

kius“ analizė (2020-04-30, nuotoliniu būdu); 

 Vilma Makaveckienė – pranešimas „Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir 

veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje“ (2020-04-30, nuotoliniu būdu); 

 Rasutė Gecevičienė – pranešimas „Apie vaikų pyktį“ (2020-04-30, nuotoliniu būdu); 

 Alma Muliuolienė – įžvalgos po stebėto vebinaro  ,,Kaip vaiką, turintį ASS, įtraukti į 

socialinę aplinką su bendraamžiais ir ugdyti jo socialinius įgūdžius“ (2020-04-30, 

nuotoliniu būdu); 

 Ramutė Želvienė – pasidalijimas atnaujintomis žiniomis iš specialiosios pedagogikos 

ir metodikos kursų (2020-04-30, nuotoliniu būdu); 

 Rasa Žukauskienė – vebinaro „Nemokami bandomieji e-mokymai“ pristatymas (2020-

04-30, nuotoliniu būdu); 

 Vykdyta ugdomoji priežiūra (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui):  
 stebėtos 6 mokyklos pedagogų atviros pamokos (veiklos); 

 refleksija, analizuojant veiklos formų įvairovę ir pritaikymą įvairius mokymosi stilius 

turintiems mokiniams; 
 teiktos metodinės rekomendacijos mokytojams.  
 

15. Renginiai mokyklos ir miesto bendruomenei: 
 

Eil. Sritis Renginio pavadinimas 
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Nr. 

1. Etninė 

kultūra  

 

1.1.,,Ožio diena“. 

1.2. ,,Tu, bitute, leliumoj“. 
1.3. ,, Adventinės vakaronės“. 
1.4. Projektas „Dzūkų amatai“. 
1.5. Adventinė popietė. 

1.6. Šventė „Amatų medis“. 

1.7. Saulėgrįžos šventė. 

1.8. Užgavėnės. 

2. Sveikata ir 

fizinis 

aktyvumas 

2.1. Šventė ,,Šoki, šoki, šoki“. 

3. Valstybinės 

šventės 

3.1. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 

3.2. Vasario 16-osios minėjimas. 

3.3. Kovo 11-oji. 

3.4. Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 

3.5. Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas“. 

3.6. Europos diena. 

4. Patyriminio 

ugdymo 

renginiai 

4.1. Visuotinis mokymasis ir aplink (The Globe Program) – kritulių, 

temperatūros ir medžių fenologiniai stebėjimai. 

4.2. Augintinio diena. 

5.  Akcijos 5.1. „Pyragų diena“. 

5.2. Ekologinė akcija ,,Švari gatvė“. 

5.3. ,,Knygų veikėjų diena“. 

5.4. Gerumo akcija: „Saldainiai vaikų namams“. 

5.5. ,,Nerukyk“. 

5.6. ,,Žydrasis kaspinas“. 

6. Parodos 6.1. Lankstinukų, skrajučių paroda Europos kalbų dienai - ,,Europoje draugą 

radau, jam labas sakau! “ 

6.2. ,,O, spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“. 

6.3. ,,Moliūginės įdomybės“. 

6.4. ,,Rudens gėrybių paroda“. 

6.5. Kalėdinių atvirukų paroda ,,Nuoširdžiai...Tau...“. 

6.6. ,,Laiškas adventui“. 

6.7. Kompiuterinių darbų paroda ,,Žiemos paveikslas“. 

6.8. Veltinio būrelio paroda ,,Laukiant Šv. Kalėdų“. 

6.9. Keramikos būrelio mokinių darbų paroda ,,Šv. Kalėdų miestas“. 

6.10. Piešinių paroda ,,Gražioji lietuva“. 

6.11. Skirta tarptautinei vaikų knygos dienai. 

7. Dalykiniai 

renginiai 

7.1. Europos kalbų diena. 

7.2. Finansinio raštingumo šventė „Taupuko akademija“. 

8.  Kultūriniai 

renginiai 

8.1. Mokytojo diena. 

8.2. Kūrybinės dirbtuvės pirmokams „Kas yra knyga?“ 

8.3. ,,Laiškas Adventui“. 

8.4. ,,Abėcėlės šventė“. 

8.5. ,,Ketvirtokų išleistuvės“. 

8.6. Tolerancijos dienai skirti renginiai. 

8.7. Mokyklos gimtadienis: mokyklos bendruomenės sporto šventė. 

9.  Projektinė 

veikla 

9.1. Tarptautinis projektas ,,Pasakos augimui“. 

9.2.Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis švietimo projektas 

,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2019“.  

9.3. ,,Gamtukų dienos“.  
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9.4. Tarptautinis projektas Nordplus Junior ,,Kultūrinio paveldo puoselėjimas 

šiaurės šalių kontekste“. 

9.5. Tarptautinis projektas Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“. 

9.6. ,,Olimpinė karta“. 

9.7. ,,Mes rūšiuojam“. 

9.8. ,,Aktyvi mokykla“. 

10. Konkursai 10.1. ,,Kalbų kengūra 2020“. 

10.2. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 20220“ (nuotoliniu 

būdu). 

10.3. ,,Gamtos kengūra 2020“ (nuotoliniu būdu). 

10.4. ,,Istorijos kengūra 2020“. 

10.5. ,,Olympis 2019 – Rudens sesija“. 

10.6. ,,Olympis 2020 – Pavasario sesija“. 

10.7. Konkursas, varžybos ,,Šoki, šoki, šoki!!!“, 2019 m. 
10.8. VI-asis Lietuvos aerobikos ir šokių konkursas ,,Judėk ir tobulėk 2019“. 

10.9. Alytaus Bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų 

tautosakos konkursas ,,Leliumoj“. 
10.10. ,,Pangea 2020“. 

10.11. MKKM kompiuterių mokykla. Lietuvos kompiuterinių kalėdinių ir 

naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija“. 
10.12. Lietuvos pradinių klasių mokinių Kompiuterinių piešinių konkursas 

„Darbai, kuriais didžiuojuosi“. 
10.13. Tarptautinis pradinių klasių mokinių dailės darbų konkursas 

„LIETUVA IŠ ARTI IR IŠ TOLI“. 
10.14. Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„ŽYDINTIS MEDIS“. 
10.15. Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„GIMTINĖS TAKELIAI“. 
10.16. Miesto dailyraščio konkursas. 
10.17. Miesto antrokų konkursas ,,Rudenėlio gėrybės“. 

10.18. Piešinių konkursas „Drakonas žibintų pasaulyje“. 

11. Prevencinės 

programos 

11.1. Smurto prevencijai skirta savaitė. 

11.2. „Korupcijai sakome Ne“. 

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

11.4. „Diena kitaip“, skirta triukšmo prevencijai.  

12. Renginiai, 

konkursai, 

akcijos, 

parodos 

neįvykusios 

dėl 

COVID-19 

viruso, 

karantino 

paskelbimo 
 

11.1. Spalvų savaitė. Talentų šou. 

11.2. Duonos šventė ,,Duona kasdieninė“. 

11.3. Sugrįžtantys paukščiai. 

11.4. Jurginės. 

11.5. Deivės Mildos šventė. 

11.6. Motinos diena. 

11.7. Sekminės pakeistos į Gandrines. 

11.8. Akcija ,,World Snow Day 2020“. 

11.9. Veltinio būrelio mokinių darbų paroda ,,Velykos“. 

11.10. Ekologinė akcija ,,Saugokime žemę“. 

11.11. Akcija ,,Darom“. 

11.12. Paroda ,,Velykų medis“. 

11.13. Veltinio būrelio mokinių darbų paroda ,,Lėlės“. 

11.14. Keramikos būrelio mokinių darbų paroda ,,Molynės puodynės“. 

11.15. Anglų kalbos viktorina 3 klasėms. 

11.16. ,,Vėl susveikime dzūkučiai“. 

11.17. Projektas ,,Olimpinė karta“. Vandens diena. 
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11.18. Šokio diena. 

11.19. Anglų kalbos viktorina 4 klasėms. 

11.20. Projektas ,,Tvirta šeima, stipri tauta“. 

11.21. Popietė ,,Medžių porinimas“. 

11.22. ,,Diena kitaip“, skirta triukšmo prevencijai. 

11.23. Susitikimas su rašytoju. 

11.24. Projektas ,,Olimpinė karta“. Netradicinė diena. Mankštiada. 

11.25. Pailgintos dienos grupių mokinių sporto varžybos. 

11.26. Spektaklis ,,Eglė žalčių karalienė“. 

11.27. Mokslo metų pabaigos šventė. 

 

16. Aprūpinimas mokymo priemonėmis 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

priemonės 

tipas 

Mokymo priemonės pavadinimas Kiekis 

1. Baldai 1.1. Vienviečiai mokinio suolai su kėdėmis; 

1.2. Nešiojamų kompiuterių spintelės; 

1.3. Priemonių spinta; 

 

 

1.1. 22 vnt; 

1.2. 2 vnt; 

1.3. 1 vnt; 

 

2. IS priemonės 2.1. Spausdintuvas Canon i-SENSYS MF421dw nespalvotas; 

2.2. Stacionarus Lenovo kompiuteris; 

2.3. Interaktyvus rašiklis; 

2.4. Vaizdo projektorius Epson EB-535W; 

2.5. Projektorių lempos ; 

 

2.1. 1 vnt; 

2.2. 1 vnt; 

2.3. 2 vnt; 

2.4. 1 vnt. 

2.5. 2 vnt. 

3. Biblioteka 3.1. Grožinė literatūra, knygos; 

3.2. Informacinio mąstymo ugdymui Žaidimo kortelės 10+, 7+; 

3.1.  vnt; 

3.2.  5 vnt; 

4. Kitos 

priemonės 

4.1. Dvipusė mobili magnetinė lenta;  

4.2. Skaitmeninis pianinas; 

4.3. Reguliuojamo aukščio bariniai staliukai; 

4.4. VEX IQ pilnas komplektas Super Kit 

4.5. Pasaulio žemėlapiai vaikams; 

4.6. Įvairūs žaidimai, konstruktoriai (Lego). 

4.7. Galvosūkiai, žaidimų rinkiniai; 

4.8. Telefono aparatai; 

4.9. Sporto inventorius (kamuoliai). 

4.10. Sopraninė ukulėlė Flight NUS310; 

4.11 Konferencinis stovas 

4.1. 1 vnt; 

4.2. 1 vnt; 

4.3. 5 vnt; 

4.4. 1 vnt; 

4.5. 3 vnt; 

4.6. 22 vnt; 

4.7. 20 vnt; 

4.8. 2 vnt; 

4.9. 12 vnt. 

4.10. 6 vnt. 

4.11 1 vnt. 

 

           17. Mokyklos veiklos įsivertinimas: 
 

Mokyklos stiprybės Mokyklos tobulintinos 

sritys 

• Mokinių, norinčių mokytis mokykloje, skaičius. 
• Tik pradinių klasių mokiniams skirta ugdymo įstaiga.  
• Puikiai organizuotas mokinių popamokinis užimtumas 

pailgintos dienos grupėje.  

• Tikslingai ir kryptingai organizuojamas neformalus švietimas; 

gausus nemokamų neformalaus švietimo būrelių pasirinkimas. 

• Geri ugdymo(si) rezultatai. 

• Pastato renovacija, šali-

gatvių atnaujinimas, au-

tomobilių parkavimo 

aikštelė. 

• Sporto salė ir lauko spor-

to aikštelė. 

• Finansavimo galimybių 
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• Dalyvavimas įvairiuose projektuose, olimpiadose, 

konkursuose, tarpmokyklinėse varžybose. 
• Profesionalūs, kvalifikuoti, nuolat besitobulinantys  pedagogai, 

švietimo pagalbos mokiniui specialistai. 

• Turtinga informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) bazė. 
• IT panaudojimas ugdymo procese. 
• Sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams, edukaciniams, 

socialiniams poreikiams tobulėti. 
• Etninės kultūros integravimas į formalųjį ir neformalųjį 

švietimą; mokykla yra miesto etninės kultūros centras. 
• Jauki, estetiška, harmoninga, saugi, nuolat atnaujinama 

aplinka; lauko klasė; laisvalaikio aikštelė. 
• Saugi mokinių išlaipinimo/įlaipinimo aikštelė. 

• Aktyvus mokinių tėvų įtraukimas į mokyklos ir mokyklos 

savivaldos institucijų veiklą. 
• Įdomūs renginiai, akcijos. 

• Darnus kolektyvas, draugiškas bendravimas ir 

bendradarbiavimas; tarpusavio pagarba ir supratimas; geri 

santykiai tarp kolegų ir vadovų. 
• Puikūs, darbštūs ir profesionalūs vadovai; veikli, humaniška 

mokyklos administracija. 
• Efektyvus mokyklos vadovų ir mokytojų komandinis darbas. 
• Mokyklos aplinkos dekoravimas mokinių ir mokytojų darbais. 

• Aiškūs mokyklos tikslai ir tikslingai organizuojamos veiklos.  
• Muzika, užsienio (anglų) kalba, dorinis (tikyba) ugdymas ir 

kūno kultūra dėstoma specialistų. 
• Laiku pateikiama informacija elektroniniame dienyne 

EDUKA. 
• Konstruktyvus problemų sprendimas. 

• Profesionalus, savalaikis patyčių problemos sprendimas. 
• Pedagogų ir tėvų (globėjų) bendravimas bei 

bendradarbiavimas. 

• Netradiciniai ugdymo(si) ir auklėjimo metodai. 

• Mokyklinės uniformos. 
• Geras mokinių maitinimas. 
• Gamtosaugines ir ekologines idėjas puoselėjanti mokykla 

(saulės elektrinė, EKO mokyklų tinklas). 

• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (Erasmus+ KA1 

„Kūrybiškumo laboratorija“, Nordplus Junior „Kultūrinio 

paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“, NASA Globe 

programe. 

paieškos. 

• Didesnis dėmesys gabių 

vaikų ugdymui. 
• Sutrikusių emocijų vaikų 

ugdymo atskirai nuo 

klasės galimybės.  
• Bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais)  

galimybės dėl mokinių 

mokymosi motyvacijos 

skatinimo. 
• Tėvų (globėjų) indėlis 

formuojant vaikų 

socialinius įgūdžius. 
• Mokinių užimtumas 

pertraukų metu. 

• Individualus darbas su 

vaiku; ugdomosios 

veiklos diferencijavimas 

ir individualizavimas. 

• Komunikacija tarp klasės 

tėvų komitetų. 
• Mokėjimo mokytis 

kompetencijų 

tobulinimas. 

• Raštingumo 

kompetencijos ugdymas. 

• Pamokos kokybės 

gerinimas siekiant 

geresnių mokymo(si) 

rezultatų. 
 

 

18. Tobulinti pasirinkti rodikliai: 

18.1. Ugdymo(si) veiklose taikyti aktyvius metodus, būdus, formas mokėjimo mokytis 

kompetencijai tobulinti. 

18.2. Stiprinti mokinių raštingumo kompetenciją. 
18.3.  Mokėjimo mokytis kompetenciją aptarti, planuoti kartu su mokinio tėvais (globėjais) 

mokyklos nustatyta tvarka. 

18.4.  Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi 

poreikius, kelti tikslus, stebėti ir vertinti savo individualią mokymosi pažangą. 
18.5. Sėkmingai ir aktyviai tęsti mokykloje įdiegtą kolegialų grįžtamąjį ryšį. 
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18.6. Mokiniams, pagal poreikį, sudaryti sąlygas dirbti individualiai ar grupėse jiems 

tinkamu tempu.  
18.7. Pateikti užduočių, kurias galima atlikti įvairiais būdais arba neturinčių vieno teisingo 

atsakymo. Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, kritinį mąstymą, suteikti galimybę rinktis ir 

pasireikšti įvairių mokymosi stilių ir pasiekimų lygio mokiniams. 
18.8. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti individualius poreikius, suteikiant galimybę  

demonstruoti savo darbus: pateiktis, pranešimus, medžiagą stendams ir kt. 
18.9. Ugdyti mokinių gebėjimus kritiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi sunkumus, 

tobulinant mokėjimo mokytis kompetenciją. 
 

19. Mokymo nuostatos ir būdai: 

 Mokytojų metodinės grupės veikloje vykdyta: 

 mokinių individualios pažangos stebėjimas pagal mokytojų pasirinktus vertinimo 

kriterijus; 

 Išsikelto tikslo pasiekimas; 

 Pasitikrinamieji darbai; 

 Apklausos; 

 Refleksija; 

 Individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais (globėjais). 
 Veiklos gabių vaikų ugdymui ir savivaldžiam mokymui:  

 Projektai; 

 Kūrybiniai darbai; 

 Neformalus švietimas (olimpiados, varžybos, konkursai, parodos, akcijos); 

 Mentorystė, savanorystė. 
 70 kolegialaus grįžtamojo ryšio veiklose analizuota šio metodo taikymo aspektai:  

 Refleksija; 

 Tikslo išsikėlimas; 

 Metodai ir jų taikymas ugdyme; 

 Mokinių motyvavimo ir drausminimo metodai, būdai, priemonės. 

 Atliktos mokinių tėvų ir 3–4 klasių mokinių apklausos:  

 Mokyklos vidaus įsivertinimo; 

 Pirmokų adaptacijos. 

Atliktų apklausų išvados: susipažinta, išanalizuota ir pritaikyta ateičiai. Analizuoti 

mokymosi formų įvairovės poreikiai: mokinio individualios pažangos fiksavimo, motyvacijos 

skatinimo, sutelktumo, pažangos augimo.  

 

           20. Mokyklos vidaus įsivertinimas. 
Antro 2019–2020 m. m. pusmečio metu vykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas: 

 Sritis – 4. Lyderystė ir vadyba. 

 Tema – 4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis. 

 Veiklos rodiklis – 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais. 

 Raktiniai žodžiai – pažinimas ir sąveika, į(si)traukimas. 

 Tikslas: Įvertinti mokyklos mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo aspektus. 

 Uždaviniai: 1. Išskirti pasirinktos temos stipriuosius ir tobulintinus aspektus; 

                                2.Suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, informuoti mokyklos bendruomenę 

apie mokyklos pagrindinių funkcijų įgyvendinimą ir jos veiklos kokybę. 

 Mokytojų atsakymų aukščiausios vertės (stiprybės): 

 Pasiūlo tėvams idėjų, kaip vaikams pasiruošti įvairiems konkursams ir projektinėms 

veikloms, konsultuojate (100,0 %) – 4 lygis; 

 Pasiūlo, tariasi su tėvais (globėjais) organizuoti susitikimus, išvykas, šventes ar kitas 

veiklas (100,0 %) –  4 lygis; 

 Motyvuoja, padeda vaikui išsikelti ir siekti ambicingų ugdymosi tikslų, palaikydami ir 
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skatindami jo pažangą: nuolat (95 %) – 4 lygis; 

 Susitaria ir bendradarbiauja abiem pusėms tinkamu laiku (100,0 %) –  4 lygis; 

 Bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais): individualūs pokalbiai, informavimas 

telefonu, Eduka dienyne, informacijos pateikimas „Sakalėlio“ internetiniame pusla-

pyje Facebook svetainėje,  informacijos pateikimas klasės uždaroje messenger gru-

pėje ir kt. (100,0 %) – 4 lygis; 

 Labiausiai sąlygojantys sėkmingą pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą: drau-

giški mokytojo ir tėvų (globėjų) santykiai, susiformavusi klasės tėvų bendruomenė, 

mokytojo ir tėvų (globėjų) noras bendradarbiauti. (100%) – 4 lygis. 

 Tėvų (globėjų) atsakymų aukščiausios vertės (stiprybės) – 4 lygis: 

 Padeda vaikams pasiruošti įvairiems konkursams ir projektinėms veikloms (98,0 %) –  

4 lygis; 

 Tariasi su mokytoja ir pasiūlo organizuoti susitikimus, išvykas, šventes ar kitas veiklas 

(97,4 %) – 4 lygis; 

 Motyvuoja, padeda vaikui išsikelti ir siekti ambicingų ugdymosi tikslų, palaikydami ir 

skatindami jo pažangą (96,4 %) – 4 lygis; 

 Susitaria su mokytoja ir bendradarbiauja abiem pusėms tinkamu laiku (98,2 %) – 4 ly-

gis; 

 Bendradarbiavimo formos formos su tėvais (globėjais): individualūs pokalbiai, infor-

mavimas telefonu, Eduka dienyne, informacijos pateikimas „Sakalėlio“ interneti-

niame puslapyje, Facebook svetainėje,  informacijos pateikimas klasės uždaroje 

messenger grupėje ir kt. formų dermė  (100,0 %) – 4 lygis; 

 Labiausiai sąlygojantys sėkmingą pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą: drau-

giški mokytojo ir tėvų santykiai, susiformavusi klasės tėvų (globėjų) bendruomenė, 

mokytojo ir tėvų (globėjų) noras bendradarbiauti. (100%) – 4 lygis. 

 Rekomendacijos:  

 naudoti mokykloje priimtus bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais (globėjais) bū-

dus ir metodus; 

 skatinti tėvus (globėjus) įsitraukti į projektinę, meninę veiklą. 

 Išvados: 

 Rodiklis 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais atitinka 4 lygį. 
 

 Sritis – 4. Lyderystė ir vadyba. 

 Tema – 4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis.  

 Veiklos rodiklis – 4.2.3. Mokyklos tinklaveika. 

 Raktiniai žodžiai – atvirumas, prasmingumas. 

 Tyrimo rezultatai: apklausoje dalyvavo 11 mokyklos klasių vadovų,  123 tėvai (globėjai).  

Respondentams buvo pateikti sudaryti anoniminiai klausimynai. Vyko individualus pokalbis su 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 Apibendrinus veiklos rodiklio 4.2.3. Mokyklos tinklaveika kokybės požymių vertinimo 

rezultatus, nustatyta: 

 Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose; 

 Organizuojant renginius, kitas veiklas sudaromos sąlygos įsitraukti ir tėvams 

(globėjams); 

 Ugdymas vyksta ir socialinių partnerių erdvėse. 

 Išvados: 

 Mokyklos bendruomenė siekia didinti mokyklos žinomumą; 

 Mokyklos tinklaveika formuoja teigiamą mokyklos įvaizdį visuomenėje. 

 Apibendrinus atsakymų  rezultatus gauname, kad veiklos rodiklis 4.2.3. Mokyklos 

tinklaveika (raktiniai žodžiai – atvirumas, prasmingumas) atitinka 4 lygį. 
 

 Sritis –  4. Lyderystė ir vadyba. 
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 Tema – 4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis. 

 Veiklos rodiklis – 4.2.1. Veikimas kartu. 
 Raktiniai žodžiai – bendradarbiavimo kultūra, kolegialus mokymasis. 
 Tyrimo rezultatai: buvo apklaustos 24 mokytojos siekiant įvertinti 4.2.1. rodiklį: veikimas 

kartu. Respondentams buvo pateikti sudaryti anoniminiai klausimynai. 

 Apibendrinus apklausos rezultatus, veiklos rodiklis 4.2.1 (raktiniai žodžiai – bendradarbia-

vimo kultūra, kolegialus mokymasis) atitinka 3 lygį: 

 Bendradarbiavimas komandoje; 

 Dalykinė parama iš kolegių; 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių metodų panaudojimas pamokose. (4 lygis) 

 Rekomendacijos - mokykloje įkurti erdvę atvejų aptarimams, kolegialiems pasitarimams ir 

mokymuisi bendradarbiaujant. 

 Išvados: 

 Mokyklos pedagogai sudaro solidarią komandą.; 

 Bendruomenės nariai stengiasi dirbti kaip viena ambicinga komanda; 

 Mokyklos pedagogai sąmoningai, kryptingai mokosi drauge ir vieni iš kitų įvairiose 

komandose, darbo grupėse.  

 

V. 2020–2021 M. M. VEIKLA 

 2020–2021 m. m. veikla: 
 

Tikslas  Uždaviniai Veikla Numatomas 

laikas 
Atsakingi 

asmenys 

 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

mokinių 

ugdymą 

(pamoka, kita 

veikla) ir 

tobulinti 

socialines, 

bendrąsias 

kompetencijas.  
  

  

1.1. Stiprinti mokinių 

raštingumą (rašyba, 

teksto suvokimas, 

skaitymas, finansinis 

raštingumas ir kt.). 
  

1.1.1. Įvairių tipų ir 

tematikų (pagal 

mokymosi stilių ir 

susidomėjimą) 

skaitymo tekstai. 

2020–2021 

m. m. 
Klasių, dalykų ir 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai.  

 

1.1.2. IS taikymas; 

„Aktyvios klasės“ 

naudojimas. 

2020–2021 

m. m. 
Pedagogai.  

1.1.3. Mokinių 

vertinimo ir 

skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
klasių ir dalykų 

mokytojai. 

 

 1.2. Mokėjimo 

mokytis, socialinių 

kompetencijų bei 

gebėjimų 

savarankiškai kurti 

savo gyvenimą ir 

sveikai gyventi 

tobulinimas. 

 

1.2.1. Projektinė 

veikla. Atvirkštinė 

pamoka. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

1.2.2. Neformaliojo 

švietimo veikla. 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui. 

1.2.3. Metodinės 

grupės (pogrupių) 

veikla. KGR, LL3 

modelis, refleksijos 

bankas. 

2020–2021 

m. m. 
Metodinės grupės 

pirmininkas. 
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1.2.4. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

pagal mokytojų 

poreikius. 
 

2020–2021 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 
 

 

1.2.5. Prevencinių ir 

kitų programų 

įgyvendinimas 

(Žmogaus saugos, 

SLURŠ, žalingų 

įpročių prevencijos, 

finansinio 

raštingumo  

programų 

integravimas). 

2020–2021 

m. m. 
Socialinis 

pedagogas; 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

1.3. Ugdyti esminius 

gebėjimus, 

orientuojantis į 

mokinių poreikius. 

1.3.1. Pažangą ir 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją 

skatinantys ir 

stiprinantys metodai. 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

1.3.2. Spec. poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymo 

diferencijavimas, 

įtraukimas į bendrą 

veiklą pamokose ir 

popamokinėje 

veikloje. 
 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

1.3.3. Tėvų (globėjų) 

dalyvavimas 

ugdymo procese, 

aptariant ir 

planuojant 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

taikymą mokinio 

pažangai. 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojai. 

 

1.4. Stiprinti 

bendruomenės 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais. 
  

  

  

1.4.1. 

Bendradarbiavimas 

su kitomis 

institucijomis 

skatinant bendras 

veiklas (Pažintinės 

ar kitos veiklos 

(pvz.: kraštotyrinė 

veikla, spektaklis, 

paroda, koncertas, 

mokomojo dalyko(ų) 

projektas, renginys, 

konkursas ir kt.) 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
klasių ir dalykų 

mokytojai. 
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  planuojamas ir 

organizavimas). 

1.4.2. Lankymasis 

policijoje, 

priešgaisrinėje 

tarnyboje, 

specialistų pamokos 

mokykloje. 

2020–2021 

m. m.. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

mokyklos 

pedagogai, soc. 

pedagogas. 

 

1.4.3. Edukacinės 

išvykos 

mokytojams. 

2020–2021 

m. m. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

mokyklos 

pedagogai. 

2. Mokyklos 

kultūros bei jos 

aplinkos 

plėtojimas ir 

puoselėjimas. 

2.1. Formuoti unikalią 

mokyklos kultūrą 

(mokyklos istorija, 

aplinka, vietos ir 

valstybės švietimo 

politika ir kt.). 

 

2.1.1. Mokyklos 

istorijos kūrimas 

(įvairūs tradiciniai 

renginiai, 

edukaciniai 

užsiėmimai, naujos 

patirtys). 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

klasių/dalykų 

mokytojai. 

 

2.1.2. Perteikti 

mokiniui tautinės ir 

etninės kultūros 

pagrindus 

(integravimas į 

ugdymo turinį). 

2020–2021 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojai. 

2.1.3. Gerosios 

patirties sklaida. 

Atviros pamokos, 

kuriant  

kolegialaus 

grįžtamojo  ryšio 

kultūrą. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai. 

 

2.2. Puoselėti 

mokyklos vertybes 

formalios/neformalios 

veiklos metu. 

 

 

 

2.2.1. Mokyklos 

vertybių 

integravimas į 

ugdymo turinį. 

 

 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai. 

 

2.2.2. Socialinių 

mokinių 

kompetencijų 

stiprinimas išvykų, 

edukacinių 

užsiėmimų metu. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai. 
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 2.2.3. Emocinio 

mokinių  saugumo  

užtikrinimas. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

2.2.4. Mokinių 

skatinimo ir 

drausminimo tvarkos 

įgyvendinimas 

(Atlikti apklausas, 

anketuoti, analizuoti 

rezultatus, potyrius, 

socialaus elgesio 

išmokimą). 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, Vaiko 

gerovės komisija. 

2.4. Kurti saugią, 

edukacinę, mokymosi 

ir laisvalaikio 

(popamokinės veiklos) 

aplinką. 

2.4.1. Saugios 

aplinkos kūrimas 

pagal 2019–2020 m. 

m. saugios aplinkos 

mokykloje veiksmų 

ir priemonių planą. 

2020–2021 

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

2.4.2. Mokyklos 

tradicinių renginių 

organizavimas. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui. 

2.4.3. Būsimųjų 

pirmokų 

susipažinimas su 

mokykla ir būsima 

mokytoja.  

2020–2021 

m. m. 

Direktorius,  

ketvirtų klasių 

mokytojai. 

3. Mokyklos 

išskirtinio 

bruožo, et-

nokultūros, 

stiprinimas. 

3.1. Nuolat 

integruoti etnokultūrą 

į formalų ir neformalų 

ugdymą. 

3.1.1. Pat-

rauklios, informaty-

vios vaizdo medžia-

gos pateiki-

mas/paaiškinimas 

apie senovės Lietu-

vių buitį, amatus, 

kalendorines šven-

tes, papročius ir tra-

dicijas. 

2020–2021 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 

3.1.2. Etninių 

renginių, projektų 

organizavimas mo-

kyklos bendruome-

nei. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui, 

klasių/dalykų 
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mokytojai. 

 3.2. Skatinti 

rinkti tautosaką ir ki-

tas etnines vertybes, 

lankyti išlikusį gyvųjų 

tradicijų paveldą. 

3.2.3. Tauto-

sakos skaitymas, 

rinkimas. 

2020–2021 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 

3.2.4. Eduka-

cinių pamokų, eks-

kursijų, išvykų orga-

nizavimas. 

2020–2021 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 

4. Mokinių 

stipriųjų pu-

sių atpažini-

mas ir nuk-

reipimas tin-

kama 

linkme. 

4.1. Perio-

diškai įvertinti su vai-

ko gabumais susiju-

sius gebėjimus, pa-

naudojant tinkamus 

metodus/metodikas. 

4.1.1. Testų, klausi-

mynų, tėvų apklausų 

skyrimas. 

2020–2021 

m. m. 

Klasių mokytojai.  

4.1.2. Projektinių 

darbų, po 

pamokinės, 

neformalios veiklos , 

olimpiadų, konkursų 

organizavimas. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui, 

klasių/dalykų 

mokytojai. 

 

4.2. Siste-

mingai motyvuoti ir 

skatinti gabius moki-

nius įvairiomis for-

momis. 

4.2.1. Skati-

nimo veiklos: svei-

kinimai, padėkos, 

dovanėlės, ekskursi-

jos, išvykos ir kt. 

2020–2021 

m. m. 

Klasių/dalykų 

mokytojai. 

 

4.2.2. Moki-

nių laimėjimų vieši-

nimas mokyklos 

internetinėje svetai-

nėje ir facebook pas-

kyroje. 

2020–2021 

m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomam) 

ugdymui. 

 

Laukiamas rezultatas:  

 Perskaitys bent po du įvairių tipų ir tematikų (pagal mokymosi stilių ir susidomėjimą) skai-

tymo tekstus. 

 Stiprins mokėjimo mokytis kompetenciją (bent 2 pagerės mokinių raštingumas). 
 Naudos IS: taikys „Aktyvią klasę“ ir kitus skaitmeninių technologijų įrankius kiekvieną die-

ną.  

 Vadovaujantis mokinių vertinimo ir skatinimo sistema, 2–3 procentais pagerės pažangumas. 

 Vykdyti 3–4 projektus per metus (bent du iš jų – tarptautinius). 

 Atskleisti bei lavinti mokinių kūrybiškumą neformaliojo ugdymo metu (ne mažiau kaip 90 

mokinių lankys po pamokinės veiklos užsiėmimą). 
 Konkursų, viktorinų, olimpiadų, varžybų, parodų ir pan. organizavimas (ne mažiau kaip 2 

renginiai klasei). 

 Mokėjimo mokytis, socialinių kompetencijų bei gebėjimų savarankiškai kurti savo gyvenimą 

ir sveikai gyventi tobulinimas: KGR, LL3 modelio taikymas formalaus/neformalaus ugdymo 

metu. 

 Mokytojas turi sudaryti sąlygas mokiniui mokytis ir įvaldyti mokymosi metodų įvairovę,   t. 

y. padėti mokiniui patobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją (85 proc. mokinių įsisavins 

bent vieną mokėjimo mokytis būdą/metodą). 

 Prevencinių ir kitų programų įgyvendinimas (Žmogaus saugos, SLURŠ, žalingų įpročių pre-

vencijos, finansinio raštingumo programų integravimas). Integruos ne mažiau 6 temas iš 

kiekvienos programos. 



19/28 
 

 Pažangą ir mokėjimo mokytis kompetenciją skatinantys ir stiprinantys metodai (Metodinėje 

taryboje kiekvienas mokytojas pristatys pritaikytą efektyvų metodą mokymosi mokytis kom-

petencijai tobulinti). 

 Spec. poreikių turinčių mokinių ugdymo diferencijavimas, įtraukimas į bendrą veiklą pamo-

kose (100 proc. spec. poreikių mokinių įsitrauks į bendras klasės/mokyklos veiklas; mokyto-

jai, pagal individualius mokinio poreikius, diferencijuos užduotis ir veiklas). 

 Mokinių tėvai (globėjai) aktyviai dalyvaus ugdymo(si) procese: bent 2 kartus per mokslo me-

tus, individualiai klasės mokytojas su tėvais (globėjais) aptars mokinio mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis vykdant bendras veiklas (bent 1 veikla klasei):  

kartą per metus mokiniai susipažins su policijos ir priešgaisrinės tarnybos veikla. 

 Mokslo metų bėgyje organizuoti 2 edukacines išvykas mokytojams. 

 Mokyklos bendruomenė aktyviai kurs mokyklos istoriją: kiekviena klasė praves bent 2–3  

renginius (tradiciniai renginiai, etnokultūriniai renginiai, šventės, konkursai, varžybos ir kt.). 

 Perteikti mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus (kiekvienas mokytojas integruos et-

ninės kultūros temas į dalyko turinį kiekvieną pamoką). 

 Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas (kiekvienas mokytojas praves po 1 atvirą pamoką ko-

legoms). 

 Mokyklos vertybių integravimas į formalųjį/neformalųjį ugdymą (kiekvieną dieną mokytojas 

primins mokiniams mokyklos vertybes įvairių veiklų metu). 

 Mokiniai lavins socialines kompetencijas įvairių išvykų, edukacinių užsiėmimų metu (ne ma-

žiau kaip 2–3 išvykos klasei). 

  Gerosios patirties sklaida mokyklos miesto ir respublikos pedagogams (ne mažiau kaip 2 

renginiai). 

 Bus įgyvendintas 2019–2020 m. m. saugios aplinkos mokykloje veiksmų ir priemonių planas. 

 Mokiniai skatinami ir drausminami pagal mokykloje nustatytą tvarką. 

 Bus atliktos bent 2 apklausos, anketuoti ir skleisti savišvietos rezultatai, potyriai, išmokimas. 

 Mokiniai paruoš atlikti 2-ų ir 4-ų klasių standartizuotus testus (pasiekimai ne žemiau bendro 

Lietuvos vidurkio). 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal mokytojų poreikius (ne mažiau kaip 1 d. 

mokymai). 

 Mokyklos pristatymas priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams (1 kartą per 

mokslo metus). 

 100 proc. spec. poreikių mokinių įtraukti į bendrą veiklą pamokose. 

 Du kartus per metus anketuoti mokinius, nustatant pageidaujamo elgesio formas. 
 Mokiniai susipažins su senovės Lietuvių buitimi, amatais, kalendorinėmis šventėmis, papro-

čiais ir tradicijomis. 

 Organizuoti bent 5 etninės kultūros renginiai skirti mokyklos bendruomenei. 
 Aplankytas išlikęs gyvųjų tradicijų paveldas (kiekviena klasė atskirai). 

 Atliktos apklausos tėvams dėl gabių mokinių poreikių tenkinimo. 

 Gabių mokinių sistemingas įvertinimas/motyvavimas ir jų pasiekimų viešinimas mokyklos in-

ternetinėje svetainėje, facebook paskyroje. 

 

VI. RENGINIAI 

1. Etninei kultūrai skirti renginiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. ,,Ūžk, bitela, 

dobilio“ 

2021 m. kovo 

mėn.  

Tikslinama 4a klasės 

mokiniai ir 

Jurgita 

Dabravolskienė, 
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tėveliai 

(globėjai) 

Reda Vokietaitienė 

2. ,,Duonos šventė“ 2021 m. 

vasario mėn. 

Alovės amatų 

kiemelis 

3c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Vilma Žilionienė 

3.  ,,Sugrįžtantys 

paukščiai“ 

2021 m. kovo 

mėn.  

Tikslinama 2a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Lina Bubnienė 

4. ,,Adventinė 

vakaronė“ 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Tikslinama 2a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Lina Bubnienė 

5. ,,Laukiant 

Saulėgrįžos“  

2020 m. 

gruodžio mėn.  

Tikslinama 2c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Lijana Gudaitienė 

6. ,,Mildos diena“ 2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokykla 2c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Lijana Gudaitienė 

7. ,,Adventinė 

vakaronė“ 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Mokykla 4c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Jolanta 

Janavičiūtė 

8. ,,Adventinė 

vakaronė“ 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Tikslinama 3b klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Irena  

Matulevičiūtė 

9. ,,Gandrinės“ 2021 m. kovo 

mėn. 

Alytaus 

rajono 

kultūros 

centras 

2b klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Lina Vaitkevičienė 

10. ,,Duonos šventė“ 2020 m. spalio 

mėn. 

Alovės amatų 

kiemelis 

4c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Reda Vokietaitienė 

ir Gražina 

Gurnevičienė 

11. ,,Jurginės“ 2021 m. 

balandžio mėn. 

Rumšiškės 3a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Gitana 

Urbelionienė 
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12. ,,Paukščių sugrįžimo 

šventė“ 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla  1b klasės 

mokiniai 

Laima 

Aleknavičienė 

13. ,,40 paukščių 

sugrįžtuvės“ 

2021 m. 

vasario mėn. 

Mokykla 1a klasės 

bendruomenė 

Asta 

Lesvinčiūnaitė 

14. Adventinis vakaras 

su Ainiais 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Mokykla 1a klasės 

bendruomenė 

Asta 

Lesvinčiūnaitė 

 

1. Akcijos, parodos 
 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. Akcija-paroda 

,,Naujas daikto 

gyvenimas“ 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

 4 savaitė 

Mokyklos 

erdvės 

2a, 2c klasės 

mokiniai 

2a, 2c klasės 

mokytojos 

2. Paroda „Moliūgo 

gimtadienio 

tortas“ 

2020 m. 

spalio mėn. 

Mokyklos 

erdvės 

2a, 2c klasės 

mokiniai 

2a, 2c klasės 

mokytojos 

3. Akcija ,,Šviesos 

diena“ 
2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokyklos 

kiemelis 

2a, 2c klasės 

mokiniai 

2a, 2c klasės 

mokytojos 

4. Paroda ,,Paukštukų 

Kalėdos“  
2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

erdvės 

Keramikos, 

veltinio būrelių 

mokiniai 

Lijana Gudaitienė 

5. Paroda ,,Nepaprasti 

stalo žaidimai“ 
2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokyklos 

erdvės 

Keramikos, 

veltinio būrelių 

mokiniai 

Lijana Gudaitienė 

6. Akcija ,,Nerūkyk“ 2021 m. 

gegužės mėn. 

Sveikatingum

o takas 

2b klasės 

mokiniai 

Lina 

Vaitkevičienė 

7. ,,Knygų veikėjų 

šventė“ 

2020 m. 

spalio mėn. 

Mokyklos 

salė ar miesto 

biblioteka 

3a mokiniai Gitana 

Urbelionienė 

8. Paroda ,,Laiškas 

Adventui“ 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Darželio 

patalpos 

4 klasių mokiniai Reda 

Vokietaitienė 

9. Paroda ,,Lietuvėle tu 

mana...“ 

2021 m. kovo 

mėn. 

Alytaus 

spaustuvė 

1c klasės 

mokiniai 

Veneta 

Baliukonienė 

10. Akcija ,,Pyragų 

diena“ 
2020 m. 

lapkričio 6 d.  

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Vilma Žilionienė 

11. Lankstinukų, 

skrajučių paroda 

2020 m. 

rugsėjo 21–

Mokykla 2, 3, 4 klasių 

mokiniai 

Melita Buckienė, 

Renata 
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Europos kalbų dienai 

– ,,Angliškai kalbi – 

naujas šalis atrandi!“ 

25 d. Mockevičienė 

12. ,,100 dienų 

mokykloje!“ 

2020 m.  Mokykla 1a klasės 

mokiniai 

Asta 

Lesvinčiūnaitė 

13. ,,Triukšmui – NE!“ 2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokykla 1–2 klasių 

mokiniams 

Rosita Jakaitienė 

14. ,,Kompiuterinių 

piešinių paroda“ 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 1a klasės 

mokiniai 

Asta 

Lesvinčiūnaitė 

15. ,,Dviese saugiau!“ 2020 rugsėjo 

– spalio mėn. 

Mokykla ir 

gatvė 

1 ir 4 klasių 

mokiniai 

Rosita Jakaitienė 

16. ,,Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

17. ,,Valgyk sveikai – 

gyvenk linksmai!“ 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 3 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

18. ,,Ką kurpinėje neši?“ 2020 m. 

spalio mėn. 

Mokykla 2 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

19. ,,Rūkymui – NE!“ 2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokykla 4 klasių mokniai Rosita Jakaitienė 

20. „Saugus kelias į 

mokyklą“ 
2020 m. 

rugsėjo mėn. 
Mokykla, 

laukas 

1 klasių mokiniai Vilma 

Makaveckienė 

21. „Aš moku ir galiu 

padovanoti šypseną 

ir pasisveikinti“. 

Tolerancijos diena 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 1-4 klasių 

mokiniai 

Vilma 

Makaveckienė 

22. ,Jeigu nori būti 

stilingas – rūkymas 

nebemadingas“.  

2021 m. 

sausio mėn. 
Mokykla 4 klasių mokiniai Vilma 

Makaveckienė 

23. „Aš nepritariu 

patyčioms, o tu?“. 

Spalvų savaitė 
 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 1-4 klasių 

mokiniai 
Vilma 

Makaveckienė 

 
 

2. Kiti renginiai 
 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 
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1.  Tarptautinis švietimo 

įstaigų 

bendruomenių 

ekologinio švietimo 

projektas „Saulėto 

oranžinio traukinio 

kelionė“ 

2020–2021 

m.m. 

Mokykla 2a, 2c klasių 

bendruomenės 

2a, 2c klasių 

mokytojos 

2. EKO savaitė 

,,Gamtukai“ 

 

2020 m. 

rugsėjo  mėn.  

4 savaitė 

Mokykla,  

ARATS, 

Antrinių 

žaliavų 

perdirbimo 

įmonės. 

2a, 2c klasių 

mokiniai 

2a, 2c klasių 

mokytojos 

3. Japonų kultūros ir 

menų projektas 

,,WABI-SABI“ 
 

2020–2021 

m.m.  

Lietuvos vaikų 

ir jaunimo 

centras 

informuos apie  

vietą 

2c klasės 

mokiniai 

Lijana Gudaitienė 

4. ,,Žemės vaikai“ 

 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 2c klasės 

mokiniai 

Lijana Gudaitienė 

5. ,,Linksmosios 

estafetės, žaidimai“ 

 

2020 m. 

rugsėjo –

spalio mėn. 

Mokyklos 

kiemas 

Pailgintų dienos 

grupių mokiniai 

Pailgintų dienos 

grupių mokytojos 

6. ,,Draugiškos 

pavasario sporto 

varžybos tarp 

grupių“ 

 

2021 m. 

balandžio –

gegužės mėn. 

Mokyklos 

kiemas 

Pailgintų dienos 

grupių mokiniai 

Pailgintų dienos 

grupių mokytojos 

 

7. Spektaklis ,,Eglė 

žalčių karalienė“ 

 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

salė 

3a mokiniai Gitana 

Urbelionienė 

8.  ,,Mamos diena“ 

 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokyklos 

salė 

3a mokiniai Gitana 

Urbelionienė 

9. ,,Saulėgrįža“ 
 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

kiemas 
1–4kl.mokiniai Reda 

Vokietaitienė 

10. ,,Užgavėnės“ 

 

2021 m. 

vasario mėn. 

Mokyklos 

kiemas 
1–4kl.mokiniai Reda 

Vokietaitienė 

Vilija 

Šližauskienė 

11. Konkursas ,,Šoki, 

šoki, šoki!“ 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

salė 
1–4 kl. mokiniai Vilija 

Sližauskienė 
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12. Respublikinis 

konkursas ,,Judėk ir 

Tobulėk“ 
 

2021 m. kovo 

mėn. 

Šv. Benedikto  

gimnazija 

Įvairaus amžiaus 

dalyviai 

Vilija 

Sližauskienė 

Jolanta 

Janavičiūtė 

Laima 

Aleknavičienė 

Asta Lesvinė 

13.  ,,Europos kalbų 

savaitė“ 

 

2020 m. 

rugsėjo 4 sav. 

Klasės, 

mokyklos 

koridorius 

1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, anglų 

kalbos mokytojai 

14. Mokyklos 

gimtadienis 

2020 m. 

rugsėjo 4 sav. 

 

Mokykla Mokyklos 

bendruomenė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, 

mokyklos 

mokytojai 

15. ,,Sausio 13-oji 

Laisvės gynėjų 

diena“ 
 

2021 m. 

sausio 13 d. 

Klasės, 

mokyklos 

salė 

1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui 

16. ,,Vasario 16-osios 

paminėjimas“ 

 

2021 m. 

vasario mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, 

muzikos 

mokytoja, klasių 

mokytojai 

17. ,,Kovo 11-osios 

minėjimas“ 

 

2021 m. kovo 

11 d. 

Mokyklos 

klasės, 

kiemas 

1–4 klasių 

mokiniai, 

mokytojos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, 

muzikos 

mokytoja, klasių 

mokytojai 

18. ,,Mokslo metų 

pabaigos šventė“ 

2021 m. 

birželio mėn. 

Mokyklos 

kiemas 

Mokyklos 

bendruomenė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, 

muzikos 
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mokytoja,  kūno 

kultūros ir šokio 

mokytoja 

19. ,,Pažintis su Šv. Jonu 

Pauliumi II“ 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai, 

Rasa Alijevienė 

20. ,,Pasaulinė gyvybės 

diena“ 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Rasa Alijevienė 

21. ,,Adventinė 

susikaupimo 

popietė“ 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokykla Mokyklos 

bendruomenė 

Rasa Alijevienė 

22. ,,Judėk kitaip“ 2020 m. 

rugsėjo – 

balandžio 

mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojos 

23. ,,Judumo diena“ 

(diena be 

automobilio) 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų 

mokytojos, Vilma 

Makaveckienė 

24. ,,Žemės diena“ 2021 m. kovo 

19 d. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojos 

25. ,,Olimpinis mėnuo“ 2021 m. Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojos 

26. ,,Europos diena“ 2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių ir 

dalykų mokytojos 

27. ,,Taupuko 2020 m. Mokykla Alytaus miesto Asta 
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akademija“ lapkričio 

mėn. 

bendrojo lavinimo 

mokyklų 3 klasių 

mokiniams 

Lesvinčiūnaitė 

28. ,,LEGO 

kūrybiškumo 

laboratorija“ 

2020–2021 

m.m 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, klasių 

mokytojos 

29. ,,Sveikatos žinių 

patikrinimas“ 

(konkursas) 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

30. ,,Antibiotikai – ką aš 

žinau“ (viktorina) 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

31. ,,AIDS – kas tai?“ 

(konkursas) 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Rosita Jakaitienė 

32. ,,Mokytojų pirmos 

pagalbos ABC“ 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla Mokytojos Rosita Jakaitienė 

33. Renginys skirtas 

Pasaulinei gyvūnų 

dienai paminėti  

2020 m. spali 

omėn. 

Mokykla, 

laukas 

1-4 klasių 

mokiniai 

Vilma 

Makaveckienė 

34. Konkursas „Talentų 

šou“.  
 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokykla 1-4 klasių 

mokiniai 

Vilma 

Makaveckienė 

35. ,,Kartu linksmiau!“  2021 m. 

gegužės 28 d. 

Jaunimo 

parkas 

Alytaus 

,,Sakalėlio” 

pradinės 

mokyklos ir 

,,Drevinuko” 

mokyklos-

darželio 

bendruomenės. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomaja) 

ugdymui, 

klasių/dalykų 

mokytojos 

 
 

VI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Tema Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. 2020–2021 m. m. I 

pusmečio mokyklos 

veiklos aptarimas  

2021-02-04 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 
Mokyklos 

direktorius 

2. 2020–2021 m. m. 

veiklos rezultatų 

2021-06-10 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 
Mokyklos 

direktorius, 
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VII. PEDAGOGINĖ UGDOMOJI VEIKLA 

Tikslai 

1. Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų veiklą, neformaliojo švietimo mokytojų ir mokinių veiklą, 

siekiant Mokyklos strateginio plano, Ugdymo plano, metinių veiklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo. 

2. Tobulinti bendrąsias, o ypač mokėjimo mokytis kompetenciją, įtraukiant visus mokinius į 

aktyvią, kokybišką mokymosi veiklą, vykdant formalų ir neformalų švietimą. 

3. Naudoti inovatyvius, įtraukiančius, netradicinius ugdymo(si) metodus ir kurti informatyvią bei 

saugią edukacinę aplinką. 

4. Siekti prevencinių ir etninės kultūros programų įgyvendinimo, įprasminimo ir panaudojimo 

gyvenime. 

5. Tobulinti mokinių įsivertinimo sistemą, aktyvinant mokinių įsivertinimą (dialogas vertinant, 

įsivertinimas kaip savivoka), mokinių pasiekimų gerinimo ir pažangos. 

6. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį dokumentų parengimą ir vykdymą. 

7.  Įtraukti į klasės/mokyklos veiklą mokinių tėvus (globėjus) ir kurti palankų klasės mikroklimatą. 

8. Tobulinti profesines kompetencijas ir vykdyti metodinę sklaidą. 
 

Eil. 

Nr. 

Priežiūros tema Laikotarpis Atsakingi asmenys Aptariama 

1. Ilgalaikių planų 

aprobavimas 

Iki  

2020-08-31 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

2.  Pritaikytų ir 

individualizuotų 

mokymo programų 

aprobavimas 

Iki 

2020-08-31 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

3. Elektroninio dienyno 

EDUKA priežiūra ir 

administravimas 

2020–2021 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

4. Pažangos stebėjimo 

aplankai 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

5. Tėvų (globėjų) 

švietimas 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

mokytojai. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

aptarimas. 

Dokumentų 

sudarymas.  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas. 

3. 2020–2021 m. m. 

veiklos aptarimas. 

Dokumentų 

derinimas.  

2020-08-31 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 

Mokyklos 

direktorius 
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5. Neformaliojo 

švietimo,  pailgintos 

darbo dienos grupės, 

bibliotekos, švietimo 

pagalbos specialistų 

veiklos stebėjimas, 

analizė, aptarimas. 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

6. Aktyvių metodų 

taikymas 

mokymo(si) mokytis 

kompetencijai ugdyti 

(spec. poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymo 

organizavimas, 

diferencijavimas, 

įtraukimas į bendrą 

veiklą pamokose). 

Ugdymo turinio 

individualizavimas,  
diferencijavimas. 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

7. Pamokų, renginių, 

kitų veiklų 

stebėjimas, 

aptarimas. 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas 

neformaliajam 

(papildomajam) 

ugdymui. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

8. Prevencinių ir 

etninės kultūros 

programų 

integravimas į 

formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

9. Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo įtaka 

pasiekimų ir 

pažangos gerinimui 

2020–2021 m. m. Mokyklos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose 

 

   

 

PRITARTA 
Pedagogų tarybos posėdyje 

2020-08-26 (protokolo Nr. L-23-(1.4.) 

 

 


