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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2021–2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

II. MISIJA 

Ugdyt(is) 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. 

 

VIZIJA 

Kokybišką ugdymą ir lavinimą teikianti, nuolat besimokanti, siekianti lyderystės, tautos etnines 

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

mokykla. 

 

VERTYBĖS 

1. Pagarba 

2. Atsakomybė 

3. Saugumas 

4. Etnokultūra 

5. Kūrybiškumas 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas.  

2. Mokyklos kultūros bei jos aplinkos plėtojimas ir puoselėjimas. 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

1. Gerinti ugdymo, formalios ir neformalios veiklos/pamokos kokybę, siekiant kiekvieno 

mokinio individualios pažangos. 
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2. Kelti mokytojų kvalifikaciją ir tobulinti įvairių poreikių mokinių ugdymo(si) 

organizavimo formas, būdus, aplinkas.  

3. Teikti paraiškas ir dalyvauti vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, 

akcijose, olimpiadose, konkursuose. 

4. Skatinti mokyklos savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) aktyvią veiklą, įsitraukimą į mokyklos 

veiklas. 

5. Stiprinti mokyklos vertybes ir etninės kultūros integravimą, sklaidą. 

6. Bendradarbiauti su kitomis miesto, šalies, tarptautinėmis švietimo ir kt. įstaigomis. 

7. Ieškoti rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių. 

8. Aktyvinti viešųjų ryšių veiklą. 

9. Tobulinti lokalius teisės aktus. 

 

III. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

2.1. Išorinė aplinkos analizė (politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai veiksniai) 

 

2.1.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai. 

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR švietimo ir kitais 

įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės teisės aktais, Alytaus miesto plėtros iki 2030 metų strateginiu 

planu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais LR teisės aktais bei Alytaus 

„Sakalėlio” pradinės mokyklos nuostatais, metų veiklos planu ir veiklos programa, kt. lokaliniais 

dokumentais. 

 

2.1.2. Ekonominiai veiksniai. 

Steigėjo skiriamų lėšų mokyklos aplinkos tobulinimui nepakanka. Jų trūksta mokyklos 

modernizavimui ir infrastruktūros sutvarkymui (pastato apšiltinimui, vidaus patalpų rekonstrukcijai 

ir remontui, vėdinimo, šildymo ir nuotekų sistemų atnaujinimui (šios sistemos eksploatuojamos nuo 

1975 m., todėl yra susidėvėję, neveikia pagal paskirtį ar yra ekonomiškai nuostolingos), šaligatvių 

aplink mokyklą, sporto aikštelės įrengimui, automobilių parkavimo aikštelės įrengimui. 

2020 m. Alytaus miesto savivaldybė mokyklos aplinkos išlaikymui skyrė 102 054,14 Eur. (69 292,60 

Eur – darbo užmokesčiui, 32 601,86 Eur – ūkinei veiklai). 

Ugdomosios (formalios ir neformalios) veiklos finansavimas vyksta iš mokyklai skiriamų valstybės 

lėšų. Mokykloje mokosi 248 mokiniai, vidutinis mokinių skaičius klasėje 21, todėl ugdymo proceso 

finansavimas iki šiol buvo pakankamas. Lėšų savarankiškoms savivaldybės funkcijos vykdyti 

neužtenka. Parama, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą pervedant 1,2% nuo pajamų mokesčio 

sumos, pagal mokyklos poreikius yra nepakankama. 

 

2.1.3. Socialiniai veiksniai. 

Šiuo metu mokykloje mokosi 248 mokiniai. Daugėja mokinių, turinčių socialinių, pedagoginių, 

psichologinių, elgesio ir kt. problemų:  

 Mokinių skaičius 2020–2021 m. m. 

Spec. poreikių mokinių rodikliai 

Specialiųjų poreikių mokiniai  15  

Su kompleksinėmis negaliomis 9  

Su protine negalia 3  
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Neverbaliniai mokymosi sutrikimai 1 

Specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos) 

sutrikimai 

2 

 

Mokykloje 2020-2021 m. m. mokosi 67 spec. poreikių mokiniai. Iš jų 15 turintys Alytaus PPT 

išvadas, 52- su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais. 

 

Mokinių sveikatos rodiklių suvestinė (2020–2021 m. m.) pateikiama iš Vaikų sveikatos stebėsenos 

informacinės sistemos (VSSIS). 

 
   

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis N 

Rodiklio 

reikšmė 

Rodiklio 

reikšmė  savivaldybėje 

Pokytis nuo 

praeitų metų 

1. 
Mokinių, lankančių ugdymo 

įstaigą, skaičius 
248 - 7037 -8,82 

2. 
Mokinių pristačiusių formą Nr. 

E027-1, dalis (%) 
78 31,45 1,11 -53,00 

3. 

Mokinių, kurių formos  Nr. E027-

1 formos I dalis „Fizinės būklės 

įvertinimas” užpildyta, dalis (%) 

205 82,66 2,91 -13,86 

4. 

Mokinių, kurių formos  Nr. E027-

1 formos II dalis „Dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas“ 

užpildyta, dalis (%) 

87 35,08 1,24 -49,52 

5. 

Mokinių, galinčių dalyvauti 

ugdymo veikloje be jokių 

apribojimų, dalis (%) 

189 92,20 92,20 -4,51 

6. 
Mokinių, turinčių per mažą svorį, 

dalis (%) 
29 14,15 14,15 -31,61 

7. 
Mokinių, turinčių normalų svorį, 

dalis (%) 
129 62,93 62,93 -4,51 

8. 
Mokinių, turinčių antsvorį, dalis 

(%) 
33 16,10 16,10 +40,12 

9. 
Mokinių, turinčių nutukimą, dalis 

(%)  
14 6,83 6,83 NA 

10. 
Mokinių, priskiriamų pagrindinei 

fizinio ugdymo grupei, dalis (%) 
205 100,00 100,00 +0,38 

11. 

Mokinių, priskiriamų 

parengiamajai fizinio ugdymo 

grupei, dalis (%) 

0 0,00 0,00 NA 

12. 
Mokinių, priskiriamų specialiajai 

fizinio ugdymo grupei, dalis (%) 
0 0,00 0,00 NA 

13. 

Mokinių, kuriems nurodytos 

bendrosios rekomendacijos, dalis 

(%) 

1 0,49 0,49 NA 
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14. 

Mokinių, kuriems nurodytos 

specialiosios rekomendacijos, 

dalis (%) 

1 0,49 0,49 NA 

15. 
Mokinių atleistų nuo kūno 

kultūros pamokų, dalis (%) 
0 0,00 0,00 NA 

16. 
Mokinių, kuriems pritaikytas 

maitinimas, dalis (%) 
1 0,49 0,49 NA 

17. 

Mokinių, turinčių labai žemą 

bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis 

(%) 

2 2,86 2,30 NA 

18. 
Mokinių, turinčių žemą bendrą 

(KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 
7 10,00 8,05 NA 

19. 
Mokinių, turinčių vidutinį bendrą 

(KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 
20 28,57 22,99 +19,69 

20. 
Mokinių, turinčių aukštą bendrą 

(KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 
10 14,29 11,49 -41,72 

21. 

Mokinių, turinčių labai aukštą 

bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis 

(%) 

31 44,29 35,63 +24,83 

 

 

 

*N – absoliutus asmenų skaičius. 

Rodiklio reikšmė – skaitinė rodiklio reikšmė ugdymo įstaigoje. 

Rodiklio reikšmė savivaldybėje – skaitinė rodiklio reikšmė savivaldybėje. 

Pokytis – pateikiama skaitinė ugdymo įstaigos rodiklio pokyčio reikšmė, kuri vaizduojama su „+" 

ženklu, jei reikšmė padidėjo, palyginus su praėjusiais metais ir „–", jei sumažėjo.  

Rodiklio pokytis bus pateikiamas rausva spalva, jei tai reiškia statistiškai reikšmingą rodiklio pokytį, 

palyginti su praėjusių metų reikšme ir balta, jei pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas, palyginus su 

praeitų metų rodiklio reikšme. 

Pastaba. 2–21 rodiklis apima tik tuos mokinius, kurie ugdymo įstaigai pristatė Formą Nr. E027-1 

KPI ir kpi indekso ribos (KPI indeksas – tai dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris rodo, kiek 

ėduonies pažeistų dantų tenka vienam gyventojui): labai žemas – mažiau nei 1,2; žemas – 1,2–2,6; 

vidutinis 2,7–4,4; aukštas 4,5–6,5; labai aukštas – daugiau nei 6,5. 

 

Palyginus 2019–2020 m. m. su 2020–2021 m. m. padaugėjo mokinių, priskiriamų pagrindinei fizinio 

ugdymo grupei – nuo 151 iki 205. 

2020 metais į pirmą klasę priimti 54 mokiniai, 2019 metais – 66 mokiniai. 

 

 

2.1.4. Technologiniai veiksniai. 

 

Mokyklos IKT bazė Kiekis vnt. 

Stacionarūs kompiuteriai pedagogų poreikiams 15 

mokinių poreikiams 15 

administracijos darbuotojų 3 

Nešiojamieji kompiuteriai 19 

Planšetiniai kompiuteriai 61 

Išmaniosios lentos 11 

Projektoriai 14 
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Kopijavimo aparatai 3 

Interaktyvūs ekranai 2 

 

Mokykloje mokiniai mokomi programavimo naudojant Blue-Bot technologijas. Mokinių pažanga ir 

pasiekimai fiksuojami EDUKA elektroniniame dienyne. Kontaktinio ir nuotolinio ugdymo(si) metu 

naudojamas EDUKA klasė skaitmeninis turinys, Nacionalinės švietimo agentūros viešinamos 

skaitmenines mokymo priemones (skirtos doriniam aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, finansinio, 

gamtamokslinio, matematinio raštingumo, skaitymo gebėjimų ugdymui, „Išmanieji robotai“, 

„Pirmoko pasas“,  „Gimtoji šalis“, „Įdomioji istorija“, „Lietuvių etninė kultūra“, „Kalbos kultūra“, 

Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija ir kt.),  atvirojo kodo /nemokamos skaitmeninės mokymo 

priemonės („Bebras“, edukacinis žaidimas „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“, Elektroninis istorijos 

žinynas, „Gamtos garsai“, „Gaublys“, Klasė.lt, „Logopedės kabinetas“, „Jaunieji gamtos reindžeriai“ 

ir kt.), Smart pamokos, interaktyvios anglų klb. Užduotys, „Kahoot“ programa ir kt. 

 

2.2. Vidinė aplinkos analizė  

2.2.1. Bendra įstaigos situacija  

2020–2021 m. m. mokykloje mokosi 248 mokiniai (2020-09-01 buvo 250 mokiniai). Mokykloje yra 

dvylika 1–4 klasių komplektų, veikia 7 pailgintos dienos grupės.  

Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, mokymo dalies administratorius, raštinės 

administratorius, ūkio ir bendrųjų reikalų administratorius, bibliotekininkas, projektų vadovas 

(vakuojanti vieta); 12 klasių ir 7 dalykų mokytojai (iš jų 1 mokytoja ekspertė, 12 mokytojų 

metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai), 7 pailgintos dienos grupės mokytojos (4 iš jų vyr. mokytojos). 

Dirba 2 mokytojo padėjėjos (1 iš jų vyr. mokytoja). Švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas, 

logopedas-spec. pedagogas, psichologas (šiuo metu vakuojanti vieta). Visi mokyklos mokytojai įgiję 

IKT naudojimo kompetenciją. Aptarnaujantį personalą sudaro 6 darbuotojai. 

 

2.2.2. Valdymo schema 
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2.2.3. Planavimo sistema. 

Mokykloje rengiami šie planavimo dokumentai: mokyklos strateginis planas, metų veiklos 

planas, Ugdymo planas, mokslo metų veiklos programa, metodinės tarybos veiklos planas, 

mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, neformaliojo švietimo ir kitos programos, bei kt. planai – 

pailgintos dienos grupių veiklos planai, socialinio pedagogo, spec. pedagogo-logopedo, 

bibliotekininko veiklos planai, komisijų, savivaldos institucijų veiklos planai. 

 

2.2.4. Švietimo stebėsenos sistema 

Mokykloje pedagoginę švietimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius, mokymo dalies 

administratorius. Kasmet vykdomas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, kurio išvadų ir 

rekomendacijų pagrindu tobulinamos nustatytos veiklos sritys, rengiami mokyklos veiklos planavimo 

dokumentai. 

 

2.2.5. Ugdymosi aplinka 

Mokykloje sukurta kūrybiška, mokymosi motyvaciją kelianti ir skatinanti mokytis 

savarankiškai, inovatyviai, sveika, saugi edukacinė aplinka, nuolat diegiamos naujovės, įsigytos 

naujos ugdymo, vaizdinės, IKT priemonės (planšečių klasės, interaktyvūs žemėlapiai, skaitmeniniai 

marškinėliai, SMART ekranai 2 vnt.), atnaujintas bibliotekos fondas sportinis inventorius, muzikos 

instrumentai (elektrinis pianinas, ukulėlės, muzikinės lazdos).  

13 mokyklos klasių yra palankios naudoti aktyvias ugdymo(si) formas, jose įdiegtos 

išmaniosios lentos. 8 klasėse dviviečiai suolai pakeisti į vienviečius.  

2020 m. vienoje klasėje atliktas kosmetinis remontas, rekonstruota viena administracinė 

patalpa.  

Mokyklos kieme įrengta tinklinio aikštelė; formalūs ir neformalūs užsiėmimai mokiniams 

vyksta lauko klasėje/scenoje. Mokyklos teritorija apželdinta 40 naujų medžių/krūmų. Puoselėjamas 

EKO darželis, „Vabalynė“, „Slieko laboratorija“ mokinių tiriamajai veiklai vykdyti.  

 

2.2.6. Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. 

Mokymo(si) proceso ir mokyklos veiklos organizavime naudojami 113 kompiuterių, 2 

kopijavimo aparatai, 5 daugiafunkciniai aparatai. Mokykla turi 2 telefoninio ryšio abonentus. Visoje 

mokykloje veikia bevielis interneto ryšys (paslaugos tiekėjas LITNET). Naudojamasi elektroninio 

pašto paslaugomis ir elektronine dokumentų siuntimo e-pristatymas sistema, mokinių ir pedagogų 

registrais, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, nacionalinio egzaminų centro duomenų 

perdavimo sistema KELTAS, elektronine mokinių priėmimo į mokyklas sistema CVPMID. Mokykla 

naudojasi elektroniniu dienynu EDUKA. Bankų pavedimai, mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos naudojantis elektroninės bankininkystės sistemomis. Informacija apie mokyklos veiklą 

skelbiama interneto tinklalapyje www.sakaleliomokykla.lt., mokyklos paskyroje socialiniame tinkle 

Facebook, informaciniuose portaluose, žiniasklaidoje.  

 

SSGG analizė 

 

Stiprybės 

• Tik pradinių klasių mokiniams skirta jauki, estetiška, harmoninga, saugi, nuolat atnaujinama aplinka 

ugdymo įstaiga.  

• Aukšti ugdymo(si) rezultatai. 

Gerai organizuotas nuotolinis ugdymas. Taip pat mokinių priežiūra nuotolinio ugdymo(si) 

laikotarpiu. 
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• Lauko klasė; scena; laisvalaikio aikštelė. 

• Saugi mokinių išlaipinimo/įlaipinimo aikštelė. 

• Aptverta teritorija. 

• Dalyvavimas įvairiuose projektuose (tarptautiniuose, nacionaliniuose), olimpiadose, konkursuose, 

tarpmokyklinėse varžybose. 

• Profesionalūs, kvalifikuoti nuolat besitobulinantys pedagogai, švietimo pagalbos mokiniui 

specialistai.  

• Turtinga informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) bazė. 

• Kūrybiškas 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. 

• Mokinių, norinčių mokytis mokykloje, skaičius.  

• Puikiai organizuotas mokinių popamokinis užimtumas pailgintos dienos grupėje.  

• Tikslingai ir kryptingai organizuojamas neformalus švietimas; gausus nemokamų neformalaus 

švietimo būrelių pasirinkimas. 

• 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, anglų kalba ir tikyba dėstoma specialistų. 

• Savalaikiai pateikiama informacija EDUKA dienyne. 

• Konstruktyvus problemų sprendimas. 

• Profesionalus, savalaikis patyčių problemos sprendimas. 

• Pedagogų ir tėvų (globėjų) bendravimas bei bendradarbiavimas. 

• Netradiciniai, inovatyvūs ugdymo ir auklėjimo metodai. 

• Mokyklinės uniformos. 

• Geras mokinių maitinimas. 

• Gamtosaugines ir ekologijos idėjas puoselėjanti mokykla (saulės elektrinė, EKO mokyklų tinklas). 

• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

• Aktyvios mokyklos koncepcijos įgyvendinimas. 

• Mokykloje specialiųjų poreikių mokiniams ugdymą organizuoja ir pagalbą teikia Vaiko gerovės 

komisija ir kompetetingi švietimo pagalbos specialistai. 

• Kuriama aplinka įtraukiajam ugdymui.  

• Mokinių užimtumas pertraukų metu. 

• Tėvų (globėjų) indėlis formuojant vaikų socialinius įgūdžius. 

• Individualus darbas su vaiku; ugdomosios veiklos diferencijavimas ir individualizavimas. 

 

 

Silpnybės 

• Pastato renovacija, šaligatvių atnaujinimas, automobilių parkavimo aikštelė. 

• Sporto salė ir lauko sporto aikštelė. 

• Finansavimo galimybių paieškos. 

Mokykla neturi pakankamai erdvių (patalpų), priemonių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymui. 

• Trūksta kompetetingų mokytojų padėjėjų. 
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Galimybės 

• Didindama dabartinį mokinių skaičių, mokykla turi galimybę kokybiškai organizuoti pradinį 

ugdymą ir neformalų švietimą, turtinti edukacines aplinkas.  

• Gauti materialinę ar/ir intelektualinę pridėtinę vertę dalyvaujant projektinėje veikloje.  

• Aktyvinti tėvų (globėjų) dalyvavimą mokyklos gyvenime, vykdyti mokinių tėvų (globėjų) 

pedagoginį, psichologinį švietimą.  

• Ieškoti efektyvesnių būdų, formų mokinių mokymosi motyvacijai ir pasiekimams gerinti (VIP 

aplankai, segtuvai, kt.).  

• Skirti daugiau dėmesio gabių vaikų ugdymui.  

• Formuoti priešmokyklinio ugdymo grupę. 

• Nuolatinis ugdymo(si) sąlygų gerinimas, pagal poreikį aprūpinimas reikiamomis mokymo(si) 

priemonėmis. 

• Bendri darbai su tėvais (globėjais) (talkos, renginiai, savanorystė). 

 

Grėsmės 

• Mokyklų tinklo pertvarka. 

• Gimstamumo mažėjimas ir emigracija Alytaus mieste turi tiesioginę įtaką klasių komplektavimui 

ir mokytojų darbo vietų ar pedagoginio krūvio išsaugojimui. 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS  

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas ir mokyklos kultūros bei jos aplinkos plėtojimas ir 

puoselėjimas.  

 

Vertinimo 

kriterijau

s kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2021-ųjų metų 2022-ųjų metų 2023-ųjų metų 

E-01-01 Mokinių, padariusių 

individualią pažangą, proc. 

100 100 100 

E-01-02 Atnaujintų ir naujai įkurtų 

mokymo(si) erdvių skaičius. 

0 0 0 

 

         

STRATEGINIO PLANO PROGRAMA  
 

         

Įgyvendinimo metai  2021–2023 metai   
 

Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, kodas 291054230  

 

Koordinatorius  
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija 

Vitunskaitė  
 

Vykdytojas (-ai) Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė  
 

Programos 

pavadinimas 

Programa veiksmingo pradinio ugdymo užtikrinimui  Kodas  

(01-01) 
  

 
Programos 

parengimo 

argumentai  

 
Programa rengiama siekiant užtikrinti pradinio ugdymo kokybę, 

suburti bendruomenę etninio ugdymo tradicijoms puoselėti, tęsti 

saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimą. Įgyvendinant šią programą, 
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numatoma ypatingą dėmesį skirti specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymui ir kiekvieno mokinio mokymosi mokytis kompetencijos 

stiprinimui, efektyvaus IS taikymo ugdymo procese užtikrinimui, 

sąlygų mokytojų kvalifikacijai tobulinti sudarymui, mokyklos 

ugdomosios aplinkos gerinimui. Programa parengta įvertinus išorinės 

ir vidinės aplinkos veiksnių analizę. Pagal poreikį programa 

atnaujinama, tikslinama. Programa tęstinė.  

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus miesto 

strateginį plėtros 

planą) 

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant 

sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę. 
  

 
Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas 

Ugdymo(si) kokybės gerinimas ir mokyklos kultūros 

bei jos aplinkos plėtojimas ir puoselėjimas.  

 

 

Kodas 

(01) 
 

 

Programos tikslo 

aprašymas (tikslas, 

uždaviniai) 

Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą pradinį ugdymą(si). 

Programos uždaviniai: 

• siekti individualios kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos, 

teikiant kokybišką formalųjį ir neformalųjį švietimą (nuotoliniu ir 

kontaktiniu būdu); 

• sudaryti modernias, sveikas, saugias  ir jaukias ugdymo(si) 

sąlygas. 

 

 

Numatomas 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatas 

1. Mokinių be patenkinamo dalykų įvertinimo pažangumas sieks 

daugiau nei 75 proc. visų mokyklos mokinių; 100 proc. mokinių 

lankys neformalaus švietimo užsiėmimus.  

2. Bus įkurti 2 nusiraminimo kampeliai; įsigyta naujų mokymo 

priemonių. 

3. Įdiegta Office 365 Teams pltaforma. 

4. Patobulinta pedagogų kompetenciją IS srityje 100 proc. 

 

 

Susiję Lietuvos 

Respublikos ir 

savivaldybės teisės 

aktai 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR švietimo įstatymas, Vaiko 

teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimai, Geros mokyklos 

koncepcija, Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m., Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymai, Alytaus miesto savivaldybės strateginis 

plėtros planas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, 

Alytaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis, Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

vedėjo įsakymai, kiti LR teisės aktai reglamentuojantys švietimo 

veiklos organizavimą ir administravimą.  

 

 

 

   

 

 

Direktorė                    Virginija Vitunskaitė 

 

 
 


