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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 2021–2022 m. m. veiklos 

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

miesto savivaldybės švietimo prioritetinėmis kryptimis, mokyklos nuostatais, 2020–2022 metų 

mokyklos strateginiu planu, 2021 metų mokyklos veiklos planu, 2021–2022 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 2021–2022 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. 2020–2021 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). 2020–2021 m. m. mokėsi 248 

mokiniai, 15 mokiniai buvo ugdomi pagal specialiąsias ugdymo programas; dirbo 27 pedagoginiai 



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

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

logopedas-spec. pedagogas), 7 pailgintos dienos grupės mokytojos. 
           10. Mokykloje veikė 22 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, mieste, šalyje. 
            11. Mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimo rezultatai: 

 Įgyvendintas 2020–2021 m. m. Ugdymo planas. 
• Atlikta I, II bei metinio pusmečio mokinių pažangos analizė, lyginant gebėjimus ir 

pasiekimų raidą mokslo metų eigoje. 
• Nuo 2021-01-04 iki 2021-03-19 vyko nuotolinis ugdymas(is) dėl COVID-19 viruso 

karantino paskelbimo šalyje.  

• Nuo 2021-03-22 iki 2021-06-16 ugdymas vyko mišriuoju būdu. 
• Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 ir 4 klasėse atliekant Standartizuotus testus, 

nevyko. Mokykla nebuvo atrinkta dalyve. 
• Mokykloje buvo vykdomos 22 būrelių veiklos, kuriose dalyvavo 236 mokiniai (iš jų 119 

dalyvavo 2 ir daugiau veiklose). Taip pat buvo sudarytos sąlygos mokykloje vesti Šachmatų, 

Robotikos, Karatė ir Futbolo būrelių veiklas.  

• Mokinių tarpusavio santykių tobulinimui, ypač patyčių prevencijai, socialiniams įgūdžiams 

tobulinti, visose klasėse vyko patyčių prevencijos užsiėmimai. Išvyka į Dzūkijos gyvūnų 

prieglaudą, pravestos socialinių įgūdžių pamokėlės „Tolerancija prasideda nuo manęs“, 

pamokėlė kartu su mokyklos psichologe „Konfliktų valdymas klasėje“, „Kaip man sekasi 

pirmoje klasėje?“, „Pats geriausias draugas“, „Saugus kelias į mokyklą“, „Baimės“, 

„Gražaus bendravimo link“, „Smurtui ir patyčioms NE“, „Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių 

mažinimo?“, „Emocijų-konfliktų valdymas“; pirmokų adaptacija mokykloje (anketos 

pirmokų tėvams), „Tarptautinė antikorupcijos diena“, „Žalingų įpročių poveikis sveikatai“, 

akcija ,,Jeigu nori būti stilingas – rūkymas nebemadingas“. Pamokos kartu su Vilniaus 

universiteto psichologijos studente apie nerimo ir streso mažinimą. 

 Vykdyti projektai, programos: „Augu skaitydamas“, „Mes rūšiuojam“,  Lietuvos „EKO“ 

mokyklų tinklo projektas „Judu kitaip“, Japonų kultūros ir meno projektas „Wabi – Sabi“ 

(„Tobulumas netobulume”), tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo 

projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, tarptautiniai projektai: Erasmus+ KA1 

(darbuotojų mobilumas kvalifikacijos tobulinimo tikslais) „Kūrybiškumo laboratorija“, 

Nordplus Junior „Tautinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste (Estija, Islandija, 

Lietuva, HIiuummaa sala Estijoje), NASA Globe programa, UNESCO Baltijos projektas 

,,Nature in the architecture“, ,,Olimpinė karta“, ,,Aktyvi mokykla“, Lietuvos Junior 

Achievement finansinio raštingumo programa „Aš pats“, tarptautinis muzikinės draugystės 

projektas ,,Nei toli, nei arti“, Amerikos TOLI instituto finansuojami projektai: ,,Pažintis su 

žydų kultūra“, ,,Pasivaikščiojimas žydų muzikinio paveldo pėdsakais“, ,,Žydų miestelis“ 

(pratybos). 

• Bendradarbiaujame su Alytaus miesto savivaldybės sveikatos biuru, Alytaus miesto 

bendruomenės centru, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus 

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

kultūros ugdytojų sąjungos Alytaus skyriaus veikla.  
 

12. Mokinių pasiekimai 

 Alytaus miesto mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Tau, Lietuva‘‘ – Kamilė Navickaitė 



(3a klasė), laimėjo II vietą.  

 Alytaus miesto konkurse ,,Kalėdinė dvasia mano mokykloje‘‘ – Gustė Archangelskytė (3a 

klasė), laimėjo II vietą. 

 Alytaus miesto mokinių piešimo konkurse ,,Mikė Pūkuotukas‘‘ – Aironas Astrauskas (3a 

klasė) laimėjo I vietą. 

 Alytaus miesto pradinių klasių mokinių meninių darbų konkurse ,,Ką pasakoja senosios 

pirkios langinės?“ – Danielius Asakavičius (3a klasė), laimėjo II vietą. Guoda Aleknavičiūtė, 

(4a klasė) 4 klasių mokinių grupėje laimėjo II vietą, Gabija Radzevičiūtė (2c klasė), II vieta, 

diplomas; Olga Dyachenko (3c klasė) laimėjo III vietą, apdovanota padėkos raštu ir knyga. 

Andra Navickaitė (3b klasė), I vieta, diplomas, dovana. 4 klasių mokinių grupėje I vietą 

laimėjo Germantas Gurskas (4b klasė),  III vietą – Rapolas Bubnys (4b klasė), padėkos. 

Pirmų klasių III vietos laimėtoja Ugnė Šermukšnytė. 

 Alytaus autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai“ respublikinis piešinių konkursas ,,Būkim 

draugais“ – Guoda Aleknavičiūtė (4a klasė), Joris Maževičius (4a klasė),  pagrindinio prizo 

laimėtojai I vieta. 

 Alytaus miesto ugdymo įstaigų konkurso ,,Kalėdinė dvasia mano mokykloje“ kategorijoje 

,,Kalėdine žaliaskarė“ Miglė Skripkiūnaitė (4a klasė), laimėjo III vietą. 

 ,,Olympis 2020 – Rudens sesija“. Joris Maževičius (4a klasė) – lietuvių kalba (I laipsnio 

diplomas); anglų kalba (I laipsnio diplomas); matematika (II laipsnio diplomas); biologija 

(I laipsnio diplomas). Guoda Aleknavičiūtė (4a klasė) – lietuvių kalba (I laipsnio diplomas); 

anglų kalba (I laipsnio diplomas); matematika (II laipsnio diplomas); biologija (I laipsnio 

diplomas). Deimantas Širvinskas (3b klasė), lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio 

diplomas, anglų kalbos I laipsnio diplomas, matematikos II laipsnio diplomas. 4b klasės 

mokiniai: Rapolas Bubnys, Nikolė Tamulionytė, Germantas Gurskas, Kristina Katelynaitė, 

Augustė Žekevičiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros I laipsnio diplomai. Augustė 

Juškevičiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio diplomas. Nikolė Tamulionytė, Elzė 

Jezukevičiūtė, Germantas Gurskas – anglų kalbos I laipsnio diplomai. Kristina Katelynaitė – 

anglų kalbos II laipsnio diplomas. Augustė Juškevičiūtė – anglų kalbos III laipsnio 

diplomas. Agneta Vitkauskaitė, Nikolė Tamulionytė, Germantas Gurskas, Augustė 

Žekevičiūtė, Nikolė Tamulionytė – matematikos I laipsnio diplomai. Kristina Katelynaitė, 

Augustė Juškevičiūtė – matematikos II laipsnio diplomai. Rapolas Bubnys, Dovydas 

Valatka – matematikos III laipsnio diplomas. Rapolas Bubnys, Nikolė Tamulionytė, 

Germantas Gurskas, Agneta Vitkauskaitė, Augustė Juškevičiūtė – biologijos I laipsnio 

diplomai. Kristina Katelynaitė, Emilis Stanevičius – biologijos II laipsnio diplomai. 

Dovydas Valatka, Rapolas Bubnys – informacinių technologijų I laipsnio diplomas. Emilis 

Stanevičius – informacinių technologijų II laipsnio diplomas. 

 ,,Olympis 2021 – Pavasario sesija“. Joris Maževičius (4a klasė) – lietuvių kalba (II laipsnio 

diplomas); anglų kalba (I laipsnio diplomas); matematika (I laipsnio diplomas); biologija (I 

laipsnio diplomas). Deimantas Širvinskas (3b klasė), lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio 

diplomas, anglų kalbos III laipsnio diplomas, matematikos III laipsnio diplomas. 4b klasės 

mokiniai: ,,Olympis 2021 – Pavasario sesija“: Agneta Vitkauskaitė – lietuvių kalbos ir 

literatūros I laipsnio diplomas, Elzė Jezukevičiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio 

diplomas, Agneta Vitkauskaitė – matematikos I laipsnio diplomas, Elzė Jezukevičiūtė – 

anglų kalbos I laipsnio diplomas, Augustė Juškevičiūtė – anglų kalbos II laipsnio diplomas, 

Agneta Vitkauskaitė, Augustė Juškevičiūtė – biologijos I laipsnio diplomas. Lietuvių kalbos 

– 1a klasės mokiniai: Gustas Graževičius, Domantas Ražanauskas, medaliai; Auksė 

Bielskytė, Erikas Švedas, Ugnė Šermukšnytė, Beata Galinytė, Aronas Molis, Rokas 

Kariniauskas, I vietos;  Barbora Tamašaitytė, II vieta. Matematika – Erikas Švedas, 

medalis;  Rokas Kariniauskas, Domantas Ražanauskas, Aronas Molis, I vietos; Auksė 

Bielskytė, II vieta; Ugnė Šermukšnytė, Gustas Graževičius, III vieta. Pasaulio pažinimas – 



Rokas Kariniauskas, Erikas Švedas, medaliai; Beata Galinytė, Domantas Ražanauskas, 

Auksė Bielskytė, Ugnė Šermukšnytė, Gustas Graževičius, I vietos; Aronas Molis, II vieta. 

Anglų kalba – Gustas Graževičius, Rokas Kariniauskas, Ugnė Šermukšnytė, Erikas Švedas, 

I vietos. 

 Alytaus miesto mokinių piešinių konkurso ,,Aš piešiu vandenį“ 4a klasės mokiniai – Vilius 

Cvirka, Guoda Aleknavičiūtė, Eiva Vasiliauskaitė gavo padėkas. 

 4a klasės mokiniai Lietuvos mokinių ekologinio konkurso „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“ 

nugalėtojų gretose. Dalyvavo 306 ugdymo įstaigos. 

 Mokinių darbų konferencija „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus Baltijos 

jūros projekto įgyvendinimas mano mokykloje“ „Atmosferos stebėjimai pagal GLOBE 

programą“ – Viktorija Jomantaitė (2c klasė), Gustas Balynas (2c klasė), Gustas Brazauskas 

(2c klasė) – tarptautinis sertifikatas – pažymėjimas. 

 Japonų kultūros ir menų projekto „Wabi-Sabi 4“, piešinių konkursas – 2 c klasės mokiniai: 

Gustas Balynas, Liepa Davidavičiūtė, Viktorija Jomantaitė, Gabija Radzevičiūtė, nugalėtojai 

– laureatai. 

 Tarptautinis matematikos konkuras „Pangea 2021“ finalas – Viktorija Jomantaitė (2c klasė), 

padėkos raštas, Simonas Tumynas (2b klasė), padėkos raštas, Gabrielė Kryžiokaitė (2b 

klasė), padėkos raštas; Arielė Sadauskaitė (3c klasė) pateko į II etapą. 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ –  Viktorija Jomantaitė (2c klasė), padėkos 

raštas, Gabrielė Kryžiokaitė (2b klasė), padėkos raštas. 

 Tarptautinė matematikos olimpiada „KINGS“, lietuvių kalbos olimpiada „KINGS“, pasaulio 

pažinimo olimpiada „KINGS“ – Auksė Čikotaitė (2c klasė), III vieta, bronzinis diplomas. 

 Alytaus miesto ir rajono lopšelių-darželių, bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo 

ugdymo įstaigų adventui ir Kalėdoms skirtame konkurse „Leliumoj“ – Barbora Bazevičiūtė 

(2b klasė), padėkos raštas. 

 2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse 

„Tramtatulis“ – Barbora Bazevičiūtė (2b klasė), padėkos raštas; laimėjimas – regioninio turo 

laureatė ir pateko į respublikinį turą. 

 Respublikiniame pasakorių konkurse ,,Gegutės šėlsmas“–  Barbora Bazevičiūtė (2b klasė), 

padėkos raštas. 

 Respublikinis pradinių klasių mokinių komiksų konkursas ,,Noriu tau papasakoti“– Simas 

Degutis (2a klasė), III vieta. 

 Visi 3c klasės mokiniai  dalyvavo pažintinės žuvininkystės programos kūrybiniame 

konkurse ,,Išauginta Europos Sąjungoje" ir laimėjo I vietą sveikos mitybos grupėje. 

Apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

 Dzūkijos aktyvių tėvų bendruomenės organizuotame konkurse ,,Kalėdų eglutė" Gabrielė 

Matukonytė (3c klasė) laimėjo I vietą, apdovanota padėkos raštu ir prisiminimo 

dovanėlėmis. 

 ,,Olimpinis mėnuo 2020/2021“ –  1a ir 3b klasės mokiniai apdovanoti diplomais. 

 ,,Gamtos lyderių turas“ – Simas Dambauskas (3b klasė), pagyrimo raštas. 

 Gamtos ,,Kengūra 2021“ – Žygimantas Kajokas (3b klasė), oranžinės kengūros diplomas, III 

vieta; Deimantas Širvinskas (3b klasė),  padėkos raštas. 

 Kalbų kengūra (lietuvių  kalba) 2021 – Žygimantas Kajokas, (3b klasė), padėkos raštas; 

Deimantas Širvinskas (3b klasė), padėkos raštas. 

 Kalbų kengūra (anglų kalba) 2021 – Emilis Patinskas (3b klasė), oranžinės kengūros 

diplomas, III vieta; Dovydas Zenevičius (3b klasė), padėkos raštas. 

 Lietuvos bibliotekų organizuotos varžytuvės „Skaitymo iššūkis“ – Deimantas Širvinskas (3b 

klasė), diplomas. 

 Virtualus meninio skaitymo skaitymo konkursas – Žygimantas Kajokas, Alytaus mieste, 

diplomas, III vieta. 



 Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų kalėdiniame konkurse „Kalėdinė dvasia mano 

mokykloje“. Darbo kategorijoje ,,Mano žaliaskarė“ II vieta, Germantas Gurskas ir Viktorija 

Juškevičiūtė (4b klasė), padėkos ir prizai. 

 ,,Gražiausia, įsimintiniausia kalėdinė akimirka“ I vieta, Ugnė Džoja Balčiūnaitė (4b klasė), 

padėka ir prizas. 

 Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus 

organizuotame rašinių konkurse „30 žodžių Lietuvai“. Germantas Gurskas, II vieta, padėka 

ir prizas. 

  

 Tarptautinė virtuali pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda – konkursas ,,Čia mano 

Lietuva“ – Agneta Vitkauskaitė (4b klasė), laureatė – nominacija už išskirtinį temos 

perteikimą, padėka. 4b klasės mokinės: Ugnė Džoja Balčiūnaitė, Danielė Pilaitė, padėkos. 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“, vietinis 

turas – Nikolė Tamulionytė (4b klasė), laureatė – padėka, prizas, atrinkta į kitą Dzūkijos 

turą. 

 Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų  1–4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių 

raiškiojo skaitymo/ deklamavimo konkursas ,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama‘‘ – Nikolė 

Tamulionytė (4b klasė), diplomas III vieta. 

 Šalies virtualių pasakorių varžytuvės „Gegutės šėlsmas“ – Nikolė Tamulionytė (4b klasė), 

III vieta. 

 Dzūkijos regiono muzikos (meno), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų festivalis ,,Dzūkų balsas“ 4b klasės ansamblis, padėka. 

 Europos programavimo diena EUROPE CODE WEEK 2020 1a klasės mokiniai, padėkos. 

 Respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkurso – parodos 

„Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“. Tema – ,,Advento vainikas“ padėkas 

gavo 1a klasės mokiniai: Vakarė Gruzinskaitė, Gustas Graževičius, Beata Galinytė, Ugnė 

Šermukšnytė. 

 Lietuvos 1–4 pradinių klasių mokinių  kompiuterinių piešinių konkursas „Išmintingi 

pasirinkimai“ – Vakarė Gruzinskaitė (1a klasė), padėka už piešinio originalumą ir 

meniškumą. 

 Nacionalinis kompiuterinių piešinių konkursas „Žiemos fantazija 2020“ – 1a klasės 

mokiniai: Gabija Lugauskaitė, Vakarė Gruzinskaitė, Radvilė Bradauskaitė, diplomai. 

 Respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ – Vakarė Gruzinskaitė 

(1a klasė), diplomas. 

 Konkursas pradinių klasių mokiniams „Mano mažasis pasaulis“ – diplomai 1a klasės 

mokiniams už dalyvavimą aplinkosauginiame konkurse „Aš noriu išlikti“ (grupiniai darbai). 

 Vaikų piešinių konkurso „Piešiu šeimą“ dalyviai (1a klasės mokiniai). 

 Tarpmokyklinis muzikinis projektas ,,Pasaulis kaip didelė simfonija“ Alytaus muzikos 

mokykloje. Dalyvavo 1b, 3c, 4c klasės. Apdovanoti padėkomis.  

 Tarptautinis etninis projektas ,,Verbų rišu rozu su šeimu” Dalyvavo Vilius Jakucevičius (1b 

klasė), Ilitija Dulskytė (1b klasė), Justina Čyžiūtė (4c klasė), Augustė Juškevičiūtė (4b 

klasė), Kotryna Čyžiūtė (2b klasė).  

 Kalėdinių–advento dainų vaikų tautosakos koncertas ,,Leliumoj“ – 1c klasės mokinės: Liepa 

Vitkauskaitė, Emilija Dagilytė, padėkos.  

 Tarptautinė iniciatyva – projektas „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“. 

Padėka 1c klasei. 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies konkursas ,,Tramtatulis“ – 1c klasės 

mokinės: Liepa Vitkauskaitė, Emilija Dagilytė, padėkos, patekimas į regioninį etapą. 

 Respublikinės pasakorių varžytuvės ,,Gegutės šėlsmas“ – Liepa Vitkauskaitė (1c klasė), II 

vieta. 



 Kalbų ,,Kengūra“ – Aironas Astrauskas (3a klasė), anglų kalbos auksinės kengūros 

diplomas. 

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

14. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir patirties sklaida: 

 34 mokyklos darbuotojai 1919 val. dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

(vienam darbuotojui – 56.4 val.). 

 Mokykloje mokytojams organizuoti seminarai:  

 Trumpas pristatymas ,,Pamokos Minecraft klasėje“. 

  ,,SMART Notebook“ mokymai. 

  ,,Folkloro aktualizavimo galimybės: kūrybiškumas, integracija, praktika, sklaida“ 

(Lektorė Goda Kovalenkaitė). 

 Konferencija ,,Kūrybiškumo laboratorija“. 

  Mokymai – TAMO elektroninis dienynas. 

 Pedagogai dalyvavo: 

 LEKUS Alytaus skyriaus/ Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinės 

grupės  išvykstamasis posėdis – žygis Dzūkijos nacionaliniame parke ,,Zackagirio 

pažintis takas“. 

 LEKUS Alytaus skyriaus/ Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinės 

grupės  išvykstamasis posėdis/ edukacija „Dzūkijos regionas: puošyba, raštai, 

simboliai“. Lektorė – etnografė, pedagogė, tautodailininkė, etnokultūrinių renginių 

organizatorė Ona Drobelienė, (2021-06-03). 
 Gerosios patirties sklaida vykdyta mokyklos metodinės tarybos posėdžiuose. Skaityti 

pranešimai: 
 Lijana Gudaitienė – virtuali konferencija Alytaus miesto bendro lavinimo mokykloms 

„STEAM iššūkis Alytuje – priimtas“, 2020-11-26, pranešimas „STEAM ugdymo 

iššūkiai pradinėse klasėse“. Metodinė diena – virtuali konferencija Alytaus miesto 

pradinių klasių mokytojams, 2021-02-15, pranešimas „Integracijos galimybės“. Virtuali 

tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“, 2021-05-06, pranešimas 

„Integruotos EKO veiklos“. projekto Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“ 

baigiamoji konferencija ,,Projekto idėjos pamokose“, 2021-06-01. 

 Veneta Baliukonienė – pranešimas miesto metodinėje dienoje ,,Kūrybingas ,,Sakalėlio“ 

pradinukas, 2021-02-25. Projekto Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“ 

baigiamoji konferencija ,,Kūrybiškumas ugdymo procese: metodai, priemonės, ir jų 

taikymo galimybės, 2021-06-01. 

 Lina Bubnienė – 2021-02-15 organizavo Alytaus miesto pradinių klasių mokytojų 

metodinę dieną ,,Ugdymo sėkmių mozaika“.    

 Vilma Žilionienė – skaitė pranešimą miesto metodinėje dienoje Ugdymo sėkmių 

mozaika 2021-02-15 ,,Kūrybingas pradinukas“. Mokyklos metodiniame pasitarime 

2020-12-13 skaičiau pranešimą ,,Aktyvieji skaitymo metodai“. 

 Renata Mockevičienė - projekto Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“ 

baigiamoji konferencija ,,Erasmus+ – vienas iš mokymosi visą gyvenimą įrankių“, 

2021-06-01. 

 Melita Buckienė – projekto Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“ baigiamoji 

konferencija ,,Kūrybiškumas ir skirtingi jo pritaikymai klasėje“, 2021-06-01; 

 Simona Neveckienė – projekto Erasmus+ KA1 ,,Kūrybiškumo laboratorija“ baigiamoji 

konferencija ,,Kūrybiškumas ir skirtingi jo pritaikymai klasėje“, 2021-06-01. 

 Vykdyta ugdomoji priežiūra (direktorius, mokymo dalies administratoriaus):  

 stebėtos 20 mokyklos pedagogų atvirų pamokų (veiklų); 
 refleksija, analizuojant veiklos formų įvairovę ir pritaikymą įvairius mokymosi 



stilius turintiems mokiniams; 

 teiktos metodinės rekomendacijos mokytojams.  
 

15. Renginiai mokyklos ir miesto bendruomenei: 
 

Eil. 

Nr. 

Sritis Renginio pavadinimas 

1. Etninė 

kultūra  

 

1.1. ,,Adventinės vakaronės“. 
1.2. Adventinė popietė. 

1.3. Spektaklis ,,Eglė žalčių karalienė“. 

1.4. ,,Iš močiutės skrynios“. 

1.5. „Duonos šventė“. 

1.6. Šv. Agotos diena. 

1.7. Duonos zuikis (prieš Velykas). 

1.8. ,,Linas kalba“. 

1.9. ,,Gandrinės“. 

1.10. ,,Velykos“. 

1.11. ,,Ką porina medžiai“. 

1.12. Adventinė popietė mokiniams ,,Kalėdų belaukiant“.  

2. Sveikata ir 

fizinis 

aktyvumas 

2.1. Draugiškos sportinės rungtynės pailgintos dienos grupėse ir tarp grupių. 

2.2. ,,Judėk kitaip“. 

2.3. ,,Olimpinis mėnuo“. 

2.4. ,,Judriosios pertraukos“. 

2.4. ,,Judėkime po pamokų“. 

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“. 

4. Patyriminio 

ugdymo 

renginiai 

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

temperatūros ir medžių fenologiniai stebėjimai. 

4.2. Renginys skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. 

4.3. ,,Pažink augalus“. 

4.4. ,,Kas tirpsta vandenyje?“. 

4.5. EKO lysvė. 

5.  Akcijos 5.1. „Pyragų diena“. 

5.2. Vaisių ir daržovių akcija. 

5.3. ,,Knygų veikėjų šventė“. 

5.4. ,,Žemės dienos minėjimas“. 

5.5. Medetkų sėjimas pagal Jurginių papročius aukojat margutį Žemei. 

5.6. „Aš moku ir galiu padovanoti šypseną ir pasisveikinti“. 

5.7. Mokinių konferencija-akcija  ,,Oro tarša. Kaip išsaugoti žemę?” 

6. Parodos 6.1. Lankstinukų, skrajučių paroda Europos kalbų dienai – ,,Angliškai kalbi 

– naujas šalis atrandi!“. 

6.2. Keramikos darbelių paroda, skirta Tolerancijos dienai paminėti. 

6.3. Knygų dėžučių paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. 

6.4. Paroda etninei kultūrai „Adventinis vainikas“. 

6.5. Tėvų ir vaikų piešinių paroda ,,Sėjau rūtą, sėjau mėtą“. 

7. Dalykiniai 

renginiai 
7.1. Europos kalbų diena. 

7.2. Rytmetis ,,Sausio 27-oji – tarptautinė Holokausto atminimo diena“. 



8.  Kultūriniai 

renginiai 

8.1. Mokytojo diena ,,Žiedai tarp žiedų“. 

8.2. ,,Knygų veikėjų šventė“. 

8.3. ,,Ketvirtokų išleistuvės“. 

8.4. Tolerancijos dienai skirti renginiai. 

8.5. Mokyklos gimtadienis: mokyklos bendruomenės sporto šventė. 

9.  Projektinė 

veikla 

9.1.Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis švietimo projektas 

,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ (2019-2020 m. m.).  

9.2. ,,Gamtukų dienos“.  

9.3. Tarptautinis projektas Nordplus Junior ,,Kultūrinio paveldo puoselėjimas 

šiaurės šalių kontekste“. 

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

9.5. ,,Olimpinė karta“. 

9.6. ,,Mes rūšiuojam“. 

9.7. ,,Aktyvi mokykla“. 

9.8. EKO mokyklų tinklo projektas. 

9.9. Japonų kultūros ir meno projektas „Wabi–Sabi“ („Tobulumas 

netobulume”). 

9.10. Lietuvos Junior Achievement finansinio raštingumo programa „Aš 

pats“. 

9.11. Tarptautinis muzikinės draugystės projektas ,,Nei toli, nei arti“. 

9.12. Amerikos TOLI instituto finansuojamas projektas ,,Pažintis su žydų 

kultūra“. 

9.13. Amerikos TOLI instituto finansuojamas projektas ,,Pasivaikščiojimas 

žydų muzikinio paveldo pėdsakais“. 

9.14. Amerikos TOLI instituto finansuojamas projektas ,,Žydų miestelis“ 

(pratybos). 

9.15. UNESCO Baltijos projektas ,,Nature in the architecture“. 

9.16. ,,Bendruomeninei gyvūnai“. 

9.17. ,,Žemynai“. 

9.18. Projektas ,,Medžiai“. 

10. Konkursai 10.1. ,,Kalbų kengūra 2021“. 

10.2. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2021“ (nuotoliniu 

būdu). 

10.3. ,,Gamtos kengūra 2021“ (nuotoliniu būdu). 

10.5. ,,Olympis 2020 – Rudens sesija“. 

10.6. ,,Olympis 2021 – Pavasario sesija“. 

10.7. ,,Ką pasakoja senosios pirkios langinės?“. 

10.8. Kryžiažodžio konkursas kalbos dienoms paminėti. 

11. Prevencinės 

programos 

11.1. Smurto prevencijai skirta savaitė. 

11.2. „Būk atsargus kelyje“. 

11.3. „Aš nepritariu patyčioms, o tu?“ 

11.4. „Tarptautinė antikorupcijos diena“. 

11.5. ,,Jeigu nori būti stilingas – rūkymas nebemadingas“.   

11.6. Spalvų savaitė. 

11.7. ,,Atšvaitas“. 

12. Renginiai, 

konkursai, 

projektinė 

veikla 

akcijos, 

12.1. ,,Paukščių sugrįžtuvės“ (1b). 

12.2. ,,Mamos diena“ (3a klasė). 

12.3. ,,Jurginės“ (3a klasė). 

12.4. Veltinio ir keramikos darbelių parodos (1–4 klasės). 

12.5. Akcija ,,Nerūkyk“. 



parodos 

neįvykusios 

dėl 

COVID-19 

12.6. ,,Duonos šventė“. 

12.7. ,,Taupuko akademija“. 

12.8. Vakaronė ,,Paukštukų susbėgimas“. 

12.9. Renginys miesto 2–3 klasių mokiniams ,,Vėl susveikime, dzūkuciai“. 

 

16. Aprūpinimas mokymo priemonėmis 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

priemonės tipas 

Mokymo priemonės pavadinimas Kiekis 

1. Baldai 1.1. Vienviečiai mokinio suolai su kėdėmis. 38 vnt. 

  1.2.  Ergonominės kėdės. 2 vnt. 

  1.3.  Kompiuterio kėdės. 2 vnt. 

  1.4. Sėdmaišiai. 5 vnt. 

  1.5. Rūbinės baldai (lentyna su kabliukais, batų 

lentyna). 

4 vnt. 

2. IS priemonės 2. Multifunkcinis Spausdintuvas Canon MF 3010. 1 vnt. 

  2.1. Stacionarūs kompiuteriai. 3 vnt. 

  2.2. Monitoriai. 2 vnt. 

  2.3. Interaktyvūs ekranai SMART MX 65. 2 vnt. 

  2.4. Kamera su mikrofonu. 1 vnt. 

3. Biblioteka 3.1 Vadovėliai Pupa. 210 vnt. 

  3.2. Grožinė literatūra, knygos. 80 vnt. 

4. Kitos priemonės 4.1. Žingsniamatis Omron. 12 vnt. 

  4.2. Sensorinės priemonės (burbulų bokštai). 2 vnt. 

  4.3. Megafonas. 1 vnt. 

  4.4. VR marškinėliai, VR žemėlapis. 2 vnt. 

  4.5. Sopraninės ukulėlės. 18 vnt. 

  4.6. Laboratorijos įranga. Po 12 vnt. 

  4.7. Sporto inventorius (kamuoliai, estafečių rinkiniai, 

pasipriešinimo gumos, vaikiškas tunelis ir t.t.). 

29 vnt. 

  4.8. Lego konstruktoriai. 3 vnt. 

  4.9. Nuotolinis termometras. 1 vnt. 

  4.10. Marmitas (valgykloje). 1 vnt. 

 

           17. Mokyklos veiklos įsivertinimas: 
 

Mokyklos stiprybės Mokyklos tobulintinos 

sritys 

• 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. 

• Lauko klasė; scena; laisvalaikio aikštelė. 

• Saugi mokinių išlaipinimo/įlaipinimo aikštelė. 

• Aptverta teritorija.  
• Dalyvavimas įvairiuose projektuose (tarptautiniuose, nacionali 

niuose), olimpiadose, konkursuose, tarpmokyklinėse varžybose.  
• Profesionalūs, kvalifikuoti nuolat besitobulinantys pedagogai 

• Pastato renovacija, 

šaligatvių atnaujinimas, 

automobilių parkavimo 

aikštelė. 

• Sporto salė ir lauko 

sporto aikštelė. 

• Finansavimo galimybių 

paieškos. 

• Tėvų (globėjų) indėlis 

formuojant vaikų 

socialinius įgūdžius. 



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 elektroniniame 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. 

• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (Erasmus+ KA1 

„Kūrybiškumo laboratorija“, Nordplus Junior „Kultūrinio 

paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“, NASA Globe 

programe. 

• Mokykla neturi 

pakankamai erdvių 

(patalpų), priemonių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių 

ugdymui. 

• Trūksta kompetentingų 

mokytojų padėjėjų. 

 

 

18. Tobulinti pasirinkti rodikliai: 

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



mokinio individualios pažangos.. 

18.2. Kelti mokytojų kvalifikaciją ir tobulinti įvairių poreikių mokinių ugdymo(si) 

organizavimo formas, būdus, aplinkas. 

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

akcijose, olimpiadose, konkursuose. 

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

mokyklos veiklas. 

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

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

18.7. Ieškoti rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių. 

18.8. Aktyvinti viešųjų ryšių veiklą. 

18.9. Tobulinti lokalius teisės aktus. 
 

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. 

 203 ir pagal poreikį 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 1–4 klasių mokinių apklausos:  

 Mokyklos vidaus įsivertinimo; 

 Pirmokų adaptacijos; 

 Mokymo(si) organizavimas (1–4 klasių mokinių apklausa); 

 Tėvų apklausa. 

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

mokymo(si) organizavimo, formų įvairovės poreikiai: mokinio individualios pažangos fiksavimo, 

motyvacijos skatinimo, sutelktumo, pažangos augimo.  

 

           20. Mokyklos vidaus įsivertinimas. 
2020–2021 m. m. vykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas: 

 Sritis – 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. 

 Tema – 2.2. Vadovavimas mokymuisi. 

 Veiklos rodiklis – 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 

 Raktiniai žodžiai – diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas, integralumas, 

įvairovė, klasės valdymas. 



 Tikslas: siekiama įvertinti diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo, integralumo 

ugdymo turinio, veiklų ir mokymosi tempo atskiriems mokiniams arba jų grupėms. 

 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)    

1. Dauguma mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, asmeniniai ir ugdymosi 

poreikiai, interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai), į kurias atsižvelgia organizuodami moky-

mą(si) – 4 lygis. 

2. Kryptingai siekiama suasmeninti mokymąsi, skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas ke-

liant individualius tikslus – 4 lygis. 

3. Dauguma mokytojų derina individualų, partnerišką, grupinį, savivaldų mokymąsi, visos 

klasės mokymąsi (100 %) – 4 lygis. 

4. Mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, asmeniniu 

mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu, 

asmeniniu mokytojo pavyzdžiu (94%) – 4 lygis. 

Mokinių atsakymų aukščiausios vertės (stiprybės) 
1. Pamokos metu, išsikeldamas tikslą, mokinys gali pasirinkti, kiek ir kokiu būdu sugebės 

atlikti užduočių (81%) – 3 lygis. 

2. Mokytojai derina individualų, poromis, grupinį, savivaldų mokymąsi, visos klasės 

mokymąsi (88%) – 3 lygis. 

3. Jei man ar mano grupelei pamokos metu prireikia individualios pagalbos atliekant užduotis, 

pagalbą mokytojas ar draugas suteikia pamokos metu ar konsultacijos metu (88%) – 3 lygis. 

4. Aš galiu ir gebu atlikti pamokoje pasirinktas užduotis, namų darbų užduotis (86%) – 3 lygis. 

Tobulintini veiklos aspektai (žemesnės vertės) 
1. Mokytojai turėtų dažniau pateikti įvairius tos pačios užduoties variantus, pzv., kokią nors 

užduotį ir šalia jos praplėstą arba susiaurintą tos pačios užduoties variantą (68%) – 3 lygis 

IŠVADOS 

Apibendrinus apklausos atsakymų  rezultatus nustatėme, kad veiklos rodiklis 2.2.2. 

Ugdymo(si) organizavimas atitinka  (4+4+3+4+4) – 4 lygį: 

1. Mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, asmeniniai ir ugdymosi poreikiai, 

interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai), į kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(si) – 4 

lygis. 

2. Derinamas individualus, partneriškas, grupinis, visos klasės ir tinklinis mokymasis – 4 lygis. 

3. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas – 3 

lygis. 

4. Kryptingai siekiama suasmeninti mokymąsi, skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas ke-

liant individualius tikslus – 4 lygis. 

5. Mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis  taisyklėmis ir procedūromis, asmeniniu 

mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu, 

asmeniniu mokytojo pavyzdžiu – 4 lygis. 

Rekomendacijos 

Tobulinti  mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją: atpažinti skirtingą mokinių 

požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes: dažniau pateikti įvairius tos pačios užduoties 

variantus, pvz., kokią nors užduotį ir šalia jos praplėstą arba susiaurintą tos pačios užduoties 

variantą. 

  Sritis – 1. Rezultatai. 

·       Tema – 1.2. Pasiekimai ir pažanga. 

·       Veiklos rodiklis – 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. 



·       Raktiniai žodžiai – optimalumas, visybiškumas, pažangos pastovumas, pasiekimų 

asmeniškumas. 

Tyrimo rezultatai 
Apklausoje dalyvavo 18 mokytojų, 92 tėvai, 56 3–4 klasių mokiniai, siekiant įvertinti 1.2.1. rodiklį: 

mokinio pasiekimai ir pažanga. Respondentams buvo pateikti sudaryti anoniminiai klausimynai. 

            IŠVADOS 

1. Mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą, atitinkantį amžiaus grupei keliamus 

tikslus, individualias galias, siekius bei ugdymosi patirtį 4 lygis. 

2. Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas, 

sprendimus, pasirinkimus – 3 lygis. 

3. Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų 

gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų – 4 lygis. 

4. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami – 4 lygis. 

Apibendrinus apklausos rezultatus, veiklos rodiklis 1.2.1 (raktiniai žodžiai – optimalumas, 

visybiškumas, pažangos pastovumas, pasiekimų asmeniškumas.) – 4 lygis. 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

1. Teikiamas kokybiškas išsilavinimas. 

2. Stebima ir įvertinama mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pažanga. 

3. Pakankamai dėmesio skiriama mokinių kūrybingumo plėtojimui – 4 lygis. 

SILPNOSIOS PUSĖS 

Nepakankamas mokinių savarankiškumas ir pasitikėjimas savo jėgomis – 3 lygis. 

            SIŪLOMA 

Bendradarbiaujant su tėvais ieškoti būdų mokinių savarankiškumui ir pasitikėjimui ugdyti. 

  Sritis – 3. Aplinkos. 

·       Tema – 3.2. Mokymasis be sienų. 

·       Veiklos rodiklis – 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

·       Raktiniai žodžiai – edukacinių galimybių panaudojimas, edukacinės išvykos. 

Apklausoje dalyvavo 12 mokyklos klasių vadovų,  148 tėvai (globėjai) ir 68 mokiniai.  

Respondentams buvo pateikti anoniminiai klausimynai.  

IŠVADOS 

1. Mokyklos teritorija išradingai pritaikoma mokinių ugdymui. 

2. Mokytojos organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų 

esančiose aplinkose.  

Apibendrinus apklausos rezultatus, veiklos rodiklis 3.2.1. (raktiniai žodžiai – edukacinių 

galimybių panaudojimas, edukacinės išvykos) – 4 lygis. 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

1. Mokyklos teritorijoje ir edukacinėse išvykose organizuojamos veiklos turi teigiamą poveikį 

mokinių pasiekimams. 

2. Organizuojant mokymąsi ne klasėje, sudaromos sąlygos įsitraukti ir mokinių tėvams 

(globėjams). 

V. 2021–2022 M. M. VEIKLA 

 2021–2022 m. m. veikla: 
 

Tikslas  Uždaviniai Veikla Numatomas 

laikas 
Atsakingi 

asmenys 

 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

mokinių 

ugdymą 

(pamoka, kita 

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. 

2021–2022 

m. m. 
Klasių, dalykų ir 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai.  

 



veikla) ir 

tobulinti 

socialines, 

bendrąsias 

kompetencijas.  
  

  

  1.1.2. IS taikymas; 

„Aktyvios klasės“ 

naudojimas. 

2021–2022 

m. m. 
Pedagogai.  

1.1.3. Mokinių 

vertinimo ir 

skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

2021–2022 

m. m. 
Mokymo dalies 

administratorius, 
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. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

pedagogai. 

 

1.2.2. Neformaliojo 

švietimo veikla. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius. 

1.2.3. Metodinės 

grupės (pogrupių) 

veikla. KGR, LL3 

modelis, refleksijos 

bankas. 

2021–2022 

m. m. 
Metodinės grupės 

pirmininkas. 

 

1.2.4. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

pagal mokytojų 

poreikius. 

2021–2022 

m. m. 
Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius. 

 

1.2.5. Prevencinių ir 

kitų programų 

įgyvendinimas 

(Žmogaus saugos, 

SLURŠ, žalingų 

įpročių prevencijos, 

finansinio 

raštingumo  

programų 

integravimas). 

2021–2022 

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. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

pedagogai. 

 

1.3.2. Spec. poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymo 

diferencijavimas, 

įtraukimas į bendrą 

veiklą pamokose ir 

popamokinėje 

veikloje. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

1.3.3. Tėvų (globėjų) 

dalyvavimas 

ugdymo procese, 

aptariant ir 

planuojant 

2021–2022 

m. m. 
Mokymo dalies 

administratorius, 

klasių ir dalykų 

mokytojai. 

 



mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

taikymą mokinio 

pažangai. 

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.) 

planuojamas ir 

organizavimas). 

2021–2022 

m. m. 
Mokymo dalies 

administratorius, 
klasių ir dalykų 

mokytojai. 

 

1.4.2. Lankymasis 

policijoje, 

priešgaisrinėje 

tarnyboje, 

specialistų pamokos 

mokykloje. 

2021–2022 

m. m.. 

Mokymo dalies 

administratorius,  

mokyklos 

pedagogai, soc. 

pedagogas. 

 

1.4.3. Edukacinės 

išvykos 

mokytojams. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius,  
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). 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

klasių/dalykų 

mokytojai. 

 

2.1.2. Perteikti 

mokiniui tautinės ir 

etninės kultūros 

pagrindus 

(integravimas į 

ugdymo turinį). 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

klasių ir dalykų 

mokytojai. 

2.1.3. Gerosios 

patirties sklaida. 

Atviros pamokos, 

kuriant  

kolegialaus 

grįžtamojo  ryšio 

kultūrą. 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius,  

pedagogai. 

 



2.2. Puoselėti 

mokyklos vertybes 

formalios/neformalios 

veiklos metu. 

 

 

 

 

2.2.1. Mokyklos 

vertybių 

integravimas į 

ugdymo turinį. 

 

 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius,  

pedagogai. 

 

2.2.2. Socialinių 

mokinių 

kompetencijų 

stiprinimas išvykų, 

edukacinių 

užsiėmimų metu. 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius,  

pedagogai. 

2.2.3. Emocinio 

mokinių  saugumo  

užtikrinimas. 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius, 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

2.2.4. Mokinių 

skatinimo ir 

drausminimo tvarkos 

įgyvendinimas 

(Atlikti apklausas, 

anketuoti, analizuoti 

rezultatus, potyrius, 

socialaus elgesio 

išmokimą). 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius, 

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 2020–2021 m. 

m. saugios aplinkos 

mokykloje veiksmų 

ir priemonių planą. 

2021–2022 

m. m. 

Direktoriaus 

mokymo dalies 

administratorius, 

mokyklos 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

2.4.2. Mokyklos 

tradicinių renginių 

organizavimas. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

2.4.3. Būsimųjų 

pirmokų 

susipažinimas su 

mokykla ir būsima 

mokytoja.  

2021–2022 

m. m. 

Direktorius,  

ketvirtų klasių 

mokytojai. 

3. Mokyklos 

išskirtinio 

bruožo, 

etnokultūros, 

3.1. Nuolat 

integruoti etnokultūrą 

į formalų ir neformalų 

ugdymą. 

3.1.1. Patrauk

lios, informatyvios 

vaizdo medžiagos 

pateikimas/paaiškini

mas apie senovės 

2021–2022 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 



stiprinimas. Lietuvių buitį, 

amatus, kalendorines 

šventes, papročius ir 

tradicijas. 

3.1.2. Etninių 

renginių, projektų 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

klasių, dalykų 

mokytojai. 

 

 3.2. Skatinti 

rinkti tautosaką ir 

kitas etnines vertybes, 

lankyti išlikusį gyvųjų 

tradicijų paveldą. 

3.2.3. Tautos

akos skaitymas, 

rinkimas. 

2021–2022 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 

3.2.4. Edukac

inių pamokų, 

ekskursijų, išvykų 

organizavimas. 

2021–2022 

m. m. 

Klasių, dalykų, 

pailgintos dienos 

grupių mokytojai. 

 

4. Mokinių 

stipriųjų 

pusių 

atpažinimas 

ir 

nukreipimas 

tinkama 

linkme. 

4.1. Periodiš

kai įvertinti su vaiko 

gabumais susijusius 

gebėjimus, 

panaudojant tinkamus 

metodus/metodikas. 

4.1.1. Testų, 

klausimynų, tėvų 

apklausų skyrimas. 

2021–2022 

m. m. 

Klasių mokytojai.  

4.1.2. Projektinių 

darbų, po 

pamokinės, 

neformalios veiklos , 

olimpiadų, konkursų 

organizavimas. 

2021–2022 

m. m. 

Mokymo dalies 

administratorius, 

klasių, dalykų 

mokytojai. 

 

4.2. Sistemin

gai motyvuoti ir 

skatinti gabius 

mokinius įvairiomis 

formomis. 

4.2.1. Skatini

mo veiklos: 

sveikinimai, 

padėkos, dovanėlės, 

ekskursijos, išvykos 

ir kt. 

2021–2022 

m. m. 

Klasių, dalykų 

mokytojai. 

 

4.2.2. Mokini

ų laimėjimų 

viešinimas mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

Facebook paskyroje. 

2021–2022 

m. m. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius. 

 

Laukiamas rezultatas:  

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

skaitymo tekstus. 

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

dieną.  

 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 

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

kiekvienos programos. 

 Pažangą ir mokėjimo mokytis kompetenciją skatinantys ir stiprinantys metodai (Metodinėje 

taryboje kiekvienas mokytojas pristatys pritaikytą efektyvų metodą mokymosi mokytis 

kompetencijai tobulinti). 

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

pamokose (100 proc. spec. poreikių mokinių įsitrauks į bendras klasės/mokyklos veiklas; 

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

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

metus, 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 

etninės kultūros temas į dalyko turinį kiekvieną pamoką). 

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

kolegoms). 

 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 

mažiau kaip 2–3 išvykos klasei). 

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

renginiai). 

 Bus įgyvendintas 2020–2021 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 pasiruoš 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, 

papročiais 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 

internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. 



 

VI. RENGINIAI 

1. Etninei kultūrai skirti renginiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. ,,Ožio varymas 

aplink baltą beržą – 

ganiavos pabaiga“. 

2021 m. 

lapkričio 11 d.  

Alytaus raj. 

Kultūros 

centras 

3b klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Lina 

Vaitkevičienė. 

2. ,,Duonos šventė“. 2022 m. 

vasario mėn. I 

sav. 

Alovės amatų 

kiemelis 

2b klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Laima 

Aleknavičienė. 

3. „Duonelės šventė“. 2022 m. 

vasario mėn. I 

sav. 

Mokykla 2a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė. 

4. ,,Kalėdinis renginys“ 2021 m. 

gruodžio III 

sav. 

Mokykla 2a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė. 

5.  ,,Lino šventė“. 2021–2022 m. 

m. m.  

Tikslinama 3a klasės 

mokiniai  

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Lina 

Bubnienė. 

6. Advento spektaklis. 2021 m. 

gruodžio mėn. 

Mokykla 3c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Lijana Gudaitienė. 

7. ,,Adventinė 

vakaronė“. 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Tikslinama 3a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Lina 

Bubnienė. 

8. ,,Adventinė 

vakaronė“. 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Tikslinama 2b klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Laima 

Aleknavičienė. 

9. ,,Kalėdų belaukiant“.  2021 m. Mokykla 1c klasės Vyresnioji 



gruodžio mėn.  mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

pradinių klasių 

mokytoja Gražina 

Gurnevičienė. 

10. ,,Sekminės“. 2022 

m.  birželio 

pradžia. 

Rumšiškių 

liaudies 

buities 

muziejus 

3c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Vyresnioji 

pradinių klasių 

mokytoja Vilma 

Žilionienė. 

11. ,,Jurginės“. 2022 m. 

balandžio mėn. 

Rumšiškės 4a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Gitana 

Urbelionienė. 

12. Adventinis 

spektaklis 

,,Laimingasis 

princas“. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

Mokykla 4a klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Gitana 

Urbelionienė. 

13. ,,40 paukščių diena“. 2022 m. kovo 

8 d. 

Mokykla 1a klasės 

bendruomenė 

Vyresnioji 

pradinių klasių 

mokytoja Jurgita 

Dabravolskienė. 

14. ,,Paukštukų 

susbėgimas‘‘. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Mokykla 2c klasės 

mokiniai ir 

tėveliai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Veneta 

Baliukonienė. 

15. Renginys miesto 2–3 

klasių mokiniams 

,,Vėl susveikime, 

dzūkuciai“. 

2022 m. kovo 

mėn. 

 

Alytaus raj. 

biblioteka 

Alytaus miesto 

mokyklų 2–3 

klasių 

mokiniams 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Veneta 

Baliukonienė. 

 

1. Akcijos, parodos 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. Akcija ,,Dangus 

nusileido ant žemės“. 

2021 m. 

rugsėjo mėn., 

2022 m. 

birželio mėn. 

Mokyklos 

erdvės 

3a, 3c klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytojos 

metodininkės: 

Lijana Gudaitienė 

ir Lina Bubnienė. 



2. „Gamtukų dienos“, 

ekologinė akcija 

,,Mes prieš plastiką“. 

2022 m. 

vasario 7 d. 

Alytaus raj. 

biblioteka 

1a, 1b, 1c klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Jolanta 

Janavičiūtė; vyr. 

pradinių klasių 

mokytojos: 

Gražina 

Gurnevičienė, 

Jurgita 

Dabravolskienė. 

3. Kompiuterinių 

piešinių paroda 

„Žiemos pasaka“ . 

2021 m. 

lapkričio – 

gruodžio 

mėn. 

Mokykla 2a klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė. 

4. Akcija ,,Pyragų 

diena“. 

2021 m. 

lapkričio 6 d.  

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Vyresnioji 

pradinių klasių 

mokytoja, 

bibliotekininkė 

Vilma Žilionienė. 

5. Lankstinukų, 

skrajučių paroda 

Europos kalbų dienai 

– ,,Anglų kalbą 

žinau, savęs 

nevaržau!“. 

2021 m. 

rugsėjo 21–

25 d. 

Mokykla 2, 3, 4 klasių 

mokiniai 

Vyresnioji anglų 

kalbos mokytoja 

Melita Buckienė, 

anglų kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

Renata 

Mockevičienė. 

6. ,,100 dienų 

mokykloje!“. 

2022 m. 

vasario 7–11 

d.  

Alytaus raj. 

sav. viešoji 

biblioteka 

1a, 1b, 1c klasės 

mokiniai 

Vyresniosios 

pradinių klasių 

mokytojos: 

Jurgita 

Dabravolskienė ir 

Gražina 

Gurnevičienė, 

pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Jolanta 

Janavičiūtė. 

7. ,,Saulėgrįža“. 2021 m. 

gruodžio 21 

d. 

Mokykla 4b klasė Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Irena 

Matulevičiūtė. 



8. ,,Paukščių šventė“. 

 

2022 kovo 

mėn. 

Mokyklos 

salė. 

1b klasės 

mokiniai, tėvai 

(globėjai) 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Jolanta 

Janavičiūtė, 

muzikos mokytoja 

metodininkė Reda 

Vokietaitienė. 

9. Paskaita ,,Ar 

pažįstame grybus“. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 2 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

10. Paskaita ,,Vaisiai, 

uogos ir daržovės“. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 3 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

11. Paskaita ,,Sveiki 

dantukai“. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 3–4 klasių 

mokiniai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

12. Paskaita ,,Košė 

sveika ir skanu!“. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Mokykla 1 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė 

13. Paskaita ,,Gripas ar 

peršalimas“. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Mokykla 2 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

14. Paskaita ,,Sveikos 

akys“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 3 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

15. Paskaita ,,Žiemos 

pavojai“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

16. Paskaita ,,Moku 

atsipalaiduoti“. 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokykla 2 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 

specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

17. Konkursas ,,Aids – 

kas tai?“. 

2022 m. 

gruodžio 

Mokykla 4 klasių mokiniai Visuomenės 

sveikatos 



mėn. specialistė Vilma 

Sinkevičienė. 

18. „Saugus kelias į 

mokyklą“. 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla, 

laukas 

1 klasių mokiniai Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

19. „Aš moku ir galiu 

padovanoti šypseną 

ir pasisveikinti“. 

Tolerancijos diena. 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

20. ,Jeigu nori būti 

stilingas – rūkymas 

nebemadingas“.  

2021 m. 

sausio mėn. 

Mokykla 4 klasių mokiniai Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

21. „Aš nepritariu 

patyčioms, o tu?“. 

Spalvų savaitė. 

 

2021 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

 
 

2. Kiti renginiai 
 

Eil. 

Nr. 

Renginys Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

 Projektas „Augu 

skaitydamas“. 

2021–2022 

m. m. 

Mokykla 2a klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė. 

3. Japonų kultūros ir 

menų projektas 

,,WABI-SABI“. 
 

2021 m. 

rugsėjis 

Lietuvos vaikų 

ir jaunimo 

centras 

informuos apie  

vietą 

3c klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Lijana 

Gudaitienė. 

4. ,,Žemės vaikai“. 2022 m. kovo 

mėn. 

Mokykla 3c klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Lijana 

Gudaitienė. 

5. ,,Linksmosios 

estafetės, žaidimai“. 
 

2021 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 ,,Pelenė“. 
 

2020 m. 

gegužės mėn. 

Mokyklos 

salė 

4a mokiniai Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Gitana 

Urbelionienė, 

vyresnioji anglų 

kalbos mokytoja 

Melita Buckienė. 

8.  ,,Mamos diena“. 
 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Mokyklos 

salė 

3a mokiniai Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė 

Gitana 

Urbelionienė. 

9. ,,Saulėgrįža“. 
 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

kiemas 
1–4 kl. mokiniai Muzikos 

mokytoja 

metodininkė Reda 

Vokietaitienė. 

10. ,,Užgavėnės“. 
 

2021 m. 

vasario mėn. 

Mokyklos 

kiemas 
1–4 kl. mokiniai Muzikos 

mokytoja 

metodininkė Reda 

Vokietaitienė 

Vilija 

Šližauskienė. 

11. Konkursas ,,Šoki, 

šoki, šoki!“. 
2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

salė 
1–4 kl. mokiniai Kūno kultūros ir 

šokio mokytoja 

metodininkėVilija 

Sližauskienė. 

14. Mokyklos 

gimtadienis. 

2021 m. 

rugsėjo 4 sav. 

 

Mokykla Mokyklos 

bendruomenė 

Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

15. ,,Sausio 13-oji 

Laisvės gynėjų 

diena“. 
 

2022 m. 

sausio 13 d. 

Klasės, 

mokyklos 

salė 

1–4 klasių 

mokiniai 

Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

16. ,,Vasario 16-osios 2022 m. Mokykla 1–4 klasių Mokymo dalies 



paminėjimas“. 

 

vasario mėn. mokiniai, 

mokytojai 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

17. ,,Kovo 11-osios 

minėjimas“. 
 

2022 m. kovo 

11 d. 

Mokyklos 

klasės, 

kiemas 

1–4 klasių 

mokiniai, 

mokytojos 

Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

18. ,,Mokslo metų 

pabaigos šventė“. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Mokyklos 

kiemas 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

21. ,,Adventinė 

susikaupimo 

popietė“. 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokykla Mokyklos 

bendruomenė 

Vyresnioji tikybos 

mokytoja Rasa 

Alijevienė. 

22. ,,Judėk kitaip“. 2021 m. 

rugsėjo – 

gegužės mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė, 

mokyklos 

mokytojai. 

23. ,,Judumo diena“ 

(diena be 

automobilio). 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai, 

socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

24. ,,Žemės diena“. 2022 m. kovo 

mėn. 19 d. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 
Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

25. ,,Olimpinis mėnuo“. 2022 m. Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė, 

mokyklos 

mokytojai. 

26. ,,Europos diena“. 2022 m. Mokykla 1–4 klasių Mokymo dalies 



gegužės mėn. mokiniai administratorė 

Melita Buckienė, 

mokyklos 

mokytojai. 

27. ,,Taupuko 

akademija“. 

2022 m. 

vasario mėn., 

IV sav. 

Mokykla Alytaus miesto 

bendrojo lavinimo 

mokyklų 2 klasių 

mokiniams 

Pradinių klasių 

mokytojos 

metodininkės: 

Asta 

Lesvinčiūnaitė, 

Laima 

Aleknavičienė, 

Jolanta 

Janavičiūtė. 

28. Programavimo 

savaitė CodeWEEK. 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokykla 2a klasės 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytoja 

metodininkė Asta 

Lesvinčiūnaitė. 

33. Renginys skirtas 

Pasaulinei gyvūnų 

dienai paminėti . 

2020 m. 

spalio mėn. 

Mokykla, 

laukas 

1–4 klasių 

mokiniai 

Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

34. Konkursas „Talentų 

šou“.  
 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokykla 1–4 klasių 

mokiniai 

Socialinė 

pedagogė Vilma 

Makaveckienė. 

35. ,,Kartu linksmiau!“ . 2021 m. 

gegužės 28 d. 

Jaunimo 

parkas 

Alytaus 

,,Sakalėlio” 

pradinės 

mokyklos ir 

,,Drevinuko” 

mokyklos-

darželio 

bendruomenės. 

Mokymo dalies 

administratorė 

Melita Buckienė, 

klasių/dalykų 

mokytojos. 

 
 

VI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Tema Numatoma 

data 

Vieta Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

1. 2021–2022 m. m. I 

pusmečio mokyklos 

veiklos aptarimas  

2022-02-03 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 

Direktorius 

2. 2021–2022 m. m. 

veiklos rezultatų 

aptarimas. 

Dokumentų 

sudarymas.  

2022-06-14 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 

Direktorius, 

mokymo dalies 

administratorius, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas 



 

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  

2021-08-31 d. 
Mokymo dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

2.  Pritaikytų ir 

individualizuotų 

mokymo programų 

aprobavimas. 

Iki 

2021-08-31 d. 

Mokymo dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

3. Elektroninio dienyno 

priežiūra ir 

administravimas. 

2021–2022 m. m. Mokymo dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

4. Pažangos stebėjimo 

aplankai. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

5. Tėvų (globėjų) 

švietimas. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius, 

klasių mokytojai. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

5. Neformaliojo 

švietimo,  pailgintos 

darbo dienos grupės, 

bibliotekos, švietimo 

2021–2022 m. m. Direktorius. Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

3. 2021–2022 m. m. 

veiklos aptarimas. 

Dokumentų 

derinimas.  

2022-08-31 
 

Mokykla Pedagogų taryba, 

Metodinė taryba. 
Direktorius 



pagalbos specialistų 

veiklos stebėjimas, 

analizė, aptarimas. 

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. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

7. Pamokų, renginių, 

kitų veiklų 

stebėjimas, 

aptarimas. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

8. Prevencinių ir 

etninės kultūros 

programų 

integravimas į 

formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 

9. Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo įtaka 

pasiekimų ir 

pažangos gerinimui. 

2021–2022 m. m. Direktorius, mokymo 

dalies 

administratorius. 

Individualiai ir 

metodiniuose 

pedagogų 

pasitarimuose. 
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