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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Įgyvendinant Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 2021–2023 m. strateginio 

ir 2021 metų veiklos planuose numatytus veiklos tikslus, uždavinius, orientuotus į  ugdymo(si) 

kokybės ir tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymą, aplinkų gerinimą 2021 m. pasiekti rezultatai: 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas: 

1.1. 2020–2021 m. m. mokinių mokymo(si) turinys orientuotas į mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymą(si), tobulinimą, kiekvieno mokinio savivaldų mokymą(si), individualią pažangą ir 

individualių mokymosi poreikių tenkinimą. Lyginant su 2020 metais, kai mokinių pažangumas 

buvo 84 proc. (mokiniai mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu), 2021 metais – 83,5 proc. 

Mokinių pažangumo sumažėjimą 0,5 proc. galimai lėmė nuotolinis ugdymas(is). 

1.2. Mokinių pažanga ir pasiekimai nuo 2021-09-01 fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO 

(iki 2021-09-01 fiksuoti elektroniniame dienyne EDUKA), aptariami su mokiniu ir jo šeima ne 

rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus (ir pagal poreikį), kartu planuojami mokinio pusmečio 

tikslai, gerėja mokinių savivaldus mokymas(is). Mokykloje patvirtintas mokinio individualios 

pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujasi mokytojai; mokiniai pamokose taip 

pat skatinami įsivertinti savo gebėjimus. 

1.3. Gamtamoksliniam ugdymui naudojama laboratorija; klasės aprūpintos būtiniausiais 

reikmenimis formaliajai ir neformaliajai STEAM ugdomajai veiklai organizuoti. 

1.4. Mokykla yra Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė ir aktyviai vykdo projektinę patyriminę 

veiklą, mokosi atpažinti, analizuoti, daryti išvadas, dalyvauja mokslinėse konferencijose 

pristato vykdomus tyrimus, teikia išvadas. 

1.5. Mokykla žinoma pasaulyje – vienintelė Dzūkijos regione dalyvauja Nasa Globe programos 

veikloje, atlieka Nasa Globe programos užduotis, kurios fiksuojamos Nasa tinklalapyje. 

1.6. Vykdoma aktyvi, visą mokyklos bendruomenę įtraukianti, Tolerancijos ugdymo centro veikla: 

2021 m. vyko 10 renginių, įprasminančių TUC veiklą ir Lietuvai svarbias istorines datas 

(Sausio 13, Sausio 27, Kovo 11, Birželio 14 ir kt.).  

1.7. Sėkmingai įgyvendinti tarptautiniai Erasmus+ KA1 projektas „Kūrybiškumo laboratorija“ ir 

Nordplus Junior projektas „Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“, trys 

TOLI instituto finansuojami projektai: ,,Pažintis su žydų kultūra 3c klasėje“, 

,,Pasivaikščiojimas žydų muzikinio paveldo pėdsakais“, ,,Žydų miestelis“; tęsiamas Japonijos 

kultūros projektas ,,Wabi–Sabi“. Dalyvavimas projektinėse veiklose įtakojo ugdymo(si) 

kokybę, projektų metu įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai kryptingai naudojami bei taikomi 
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tobulinant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, siekiant geresnių mokinių mokymo(si) 

rezultatų, kūrybingai naudojamos tradicinės ir naujos ugdymo(si) strategijos ir metodai; 

bendradarbiaujant su Europos šalių (Kipras, Estija, Islandija) mokytojais skatinamas 

nepertraukiamas darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas. 

1.8. Mokiniai savo gebėjimus, žinias atskleidžia įvairiuose konkursuose, festivaliuose, olimpiadose 

(laureatai, prizininkai): Alytaus miesto mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Tau, Lietuva“, II 

vieta.  Alytaus miesto konkursas ,,Kalėdinė dvasia mano mokykloje“, II vieta. Alytaus miesto 

mokinių piešimo konkursas ,,Mikė Pūkuotukas“, I vieta. Alytaus miesto pradinių klasių 

mokinių meninių darbų konkursas ,,Ką pasakoja senosios pirkios langinės?“, I–III vietos. 

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

draugais“, I vieta. Alytaus miesto ugdymo įstaigų konkurso ,,Kalėdinė dvasia mano mokykloje“ 

kategorijoje ,,Kalėdinė žaliaskarė“, III vieta. ,,Olympis 2020 – Rudens sesija“ – lietuvių kalba 

(I–II laipsnio diplomai); anglų kalba (I–II  laipsnio diplomai); matematika (I–III laipsnio 

diplomai); biologija (I–II laipsnio diplomai); informacinių technologijų (II laipsnio diplomas). 

,,Olympis 2021 – Pavasario sesija“ – lietuvių kalba (I, II laipsnio diplomai); anglų kalba (I, III 

laipsnio diplomai); matematika (I–III laipsnio diplomai); biologija (I laipsnio diplomas). 

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“, tarptautiniai sertifikatai  pažymėjimai. Japonų kultūros ir menų 

projekto „Wabi-Sabi 4“ piešinių konkursas, nugalėtojai-laureatai. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Pangea 2021“ finalas – vienas mokinys pateko į II etapą. Tarptautinė matematikos 

olimpiada „KINGS“, lietuvių kalbos olimpiada „KINGS“, pasaulio pažinimo olimpiada 

„KINGS“, III vietos (bronziniai diplomai). 2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“ – regioninio ir respublikinio turo laureatai. 

Respublikinis pasakorių konkursas ,,Gegutės šėlsmas“, padėkos raštas. Respublikinis pradinių 

klasių mokinių komiksų konkursas ,,Noriu tau papasakoti“, III vieta. Pažintinės žuvininkystės 

programos kūrybinis konkursas ,,Išauginta Europos Sąjungoje“, I vieta sveikos mitybos 

grupėje. Dzūkijos aktyvių tėvų bendruomenės organizuotas konkursas ,,Kalėdų eglutė“, I vieta. 

Kalbų ,,Kengūra“, anglų kalbos auksinės kengūros diplomas. Gamtos ,,Kengūra 2021“, 

oranžinės kengūros diplomas, III vieta. Kalbų kengūra (anglų kalba) 2021, oranžinės kengūros 

diplomas, III vieta. Lietuvos bibliotekų organizuotos varžytuvės „Skaitymo iššūkis“, diplomas. 

Virtualus meninio skaitymo konkursas, III vieta. Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų 

kalėdinis konkursas „Kalėdinė dvasia mano mokykloje“ kategorijoje ,,Mano žaliaskarė“, II 

vieta; ,,Gražiausia, įsimintiniausia kalėdinė akimirka“, I vieta. Alytaus Jurgio Kunčino 

viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus organizuotas rašinių konkursas „30 

žodžių Lietuvai“, II vieta. Tarptautinė virtuali pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda – 

konkursas ,,Čia mano Lietuva“, laureatas – nominacija už išskirtinį temos perteikimą. Lietuvos 

vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“, vietinis turas, laureatas, 

atrinktas į II Dzūkijos turą. Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų  1–4 klasių 

skirtingų gebėjimų mokinių raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkursas ,,Žodžio sparnai tavo 

sielai, mama“, III vieta. Šalies virtualių pasakorių varžytuvės „Gegutės šėlsmas“, III vieta.  

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies konkursas ,,Tramtatulis“, padėkos, patekimas į 

regioninį etapą. Respublikinės pasakorių varžytuvės ,,Gegutės šėlsmas“, II vieta.  

1.9. Netradicinėse aplinkose vyko 242 pamokos (lauko klasėje, muziejuose, Vidzgirio miške, 

Eišiškių pasienio kontrolės punkte; Kauno Botanikos sode, mokinių tėvų darbovietėse ir kt.). 

Tai stiprina mokinių pažintinę kompetenciją, mokiniai mokosi žinias pritaikyti gyvenime. 

1.10. Antrose–ketvirose klasėse vyksta po 3 savaitines anglų k. pamokas, mokiniai stiprina 

anglų k. žinias, patiria gilesnį ugdymą(si), nes padaugėjo 1 savaitine anglų k. pamoka.  

1.11.  Mokytojų metodinėje veikloje taikomas kolegialaus grįžtamojo ryšio metodas. 

Organizuotos 196 veiklos. Mokytojai grupelėse stiprina dalykines, psichologines 

kompetencijas, reflektuoja sėkmes/nesėkmes, kartu priima sprendimus, susitarimus, stiprėja 
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mokytojų bendradarbiavimo kultūra, gerinama ugdymo(si) kokybė. 

1.12. Įvyko 3 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai IS srityje (elektroninio dienyno 

TAMO mokymai; Microsoft 365 Teams platformos mokymai; informacinių technologijų 

mokymosi programos ciklas VEDLIAI) visiems pedagogams, siekiant, kad visa bendruomenė 

aktualią informaciją pritaikytų profesinėje veikloje, reflektuotų, pastiprintų turimas 

kompetencijas ir įgytų naujų. Mokykloje dirba 12 klasių ir 6 dalykų mokytojai, 1 

priešmokyklinės grupės mokytojas (iš jų 13 mokytojų metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai), 5 

pailgintos dienos grupės mokytojai (3 iš jų vyr. mokytojai). Dirba 8 mokytojo padėjėjai.  

1.13. Mokiniams 100 proc. sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo švietimo būrelius, 

kuriuose stiprinamos meninės, sportinės, etninės kultūros, šokio kompetencijos, tęsiama 

skaitmeninių technologijų būrelio „Atverk ir pažink“ veikla, skirta mokinių kompiuterinio bei 

finansinio raštingumo kompetencijoms tobulinti. Mokykloje buvo vykdomos 22 būrelių 

veiklos, kuriose dalyvavo 236 mokiniai (iš jų 119 dalyvavo 2 ir daugiau). Sudarytos sąlygos 

mokykloje vesti Robotikos, Karatė ir Futbolo būrelių veiklas. 

1.14. Mokykloje nuo 2021-09-01 veikia 6 pailgintos dienos grupės (iki 2021-09-01 veikė 

7), mokinių tėvų (globėjų) poreikiai tenkinami 100 proc. 

1.15. Kvalifikuotą specialiąją pedagoginę, informacinę, socialinę pagalbą mokyklos 

bendruomenės nariams teikė, socialinis pedagogas, 2 logopedai-spec. pedagogai. Mokykloje 

ugdomi 64 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. 10 mokinių mokosi pagal 

pritaikytas programas, 3 – pagal individualizuotas programas. 64 mokiniai turi kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų (jiems teikta logopedo pagalba), 14 teikta spec. pedagogo pagalba. 83 

mokiniams teikta socialinio pedagogo pagalba.  

1.16. Mokykloje mokosi 12 soc. remtinų šeimų vaikai.  

1.17. LR teisės aktų nustatyta tvarka 138 mokiniams teikiamas nemokamas maitinimas.  

1.18. 40 mokinių atvyksta iš kitų savivaldybių.  

2. Tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymas, aplinkų gerinimas. 

2.1. Mokykloje saugi aplinka, 100 proc. atitinka higienos normos HN 21:2017 reikalavimus. 

2.2. Mokykloje stabilus klasių komplektų skaičius (12). Nuo 2021-09-01 mokykloje įsteigta 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. 

2.3. Įrengti 4 mokiniams skirti san. mazgai (2 priešmokyklinėje grupėje, 2 bendroje erdvėje) ir 

rekonstruota 1 ūkinės paskirties patalpa, įrengiant san. mazgą mokyklos darbuotojams. 

2.4. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą(si), klasėse pagal klasės kontekstą ir poreikį įrengtos 

poilsio/nusiraminimo erdvės, kuriama 1 sensorinio tipo erdvė socialinio pedagogo kabinete 

spec. ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams.  

2.5. Pakeista mokyklos teritoriją juosianti tvora.  

2.6. Mokyklos teritorijoje įrengtas EKO darželis, tęsiama tyriminės veiklos objektų priežiūra ir 

naudojimas: „Vabalynė“, „Slieko laboratorija“, „Kneipo takas“, „Žalčio kalnelis“; lauko 

klasėse vyksta mokyklos bendruomenės renginiai, formali ir neformali ugdomoji veikla. 

2.7. Atnaujintas bibliotekos fondas (matematikos ir pasaulio pažinimo vadovėliai), įsigytos 

licencijos skaitmeniniams pradinio ugdymo dalykų vadovėliams, tęsiama iniciatyva „Biblioteka 

be sienų“. 

2.8. Mokyklos bazė praturtinta moderniomis ugdymo(si) priemonėmis: mokykliniai vienviečiai 

suolai, 12 vnt.; persirengimo spintelės, 12 vnt.; stacionarūs kompiuteriai, 3 vnt.; spausdintuvas, 

1 vnt.; grafinės planšetės, 2 vnt.; sensorinės priemonės (sensorinis akmuo, sensorinės lempos, 2 

vnt.); medinių suoliukų komplektas; ugdymo(si) priemonės, sporto inventorius; sėdmaišiai, 7 

vnt.; interaktyvus ekranas; interaktyvūs žemėlapiai, skaitmeniniai marškinėliai; Office 365 

technologijų diegimas; informatikos mokymosi programa VEDLIAI. Mokinių mokymui(si) 

naudojamos įvairios, įtraukiančios modernios IS programos (Blue-Bot technologijos, VEX IQ 

rinkinys, Minecraft platforma, Wordart, Scratch, Junior, Code org., coSpaceos, Tangram HD, 



4 

 

Kahoot, Quizizz, Mentimeter ir kt.). 

Įsigyta įvairių edukacinių žaidimų mokinių formaliai ir neformaliai veiklai, įtraukiajam 

ugdymui (stalo žaidimai, konstruktoriai, sporto inventorius, metodinė medžiaga. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę. 

 

 

 

1.1. Aukštesni 

mokinių 

mokymo(si) 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Gerėja 

pamokų kokybė 

ir ugdymo 

turinio 

pateikimo 

įvairovė taikant 

IS, dirbant 

kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Palaipsniui 

diegiamas 

1.1.1. Aukštesn

iuoju ir pagrindiniu 

lygiu mokosi ne 

mažiau kaip 1 proc. 

daugiau mokinių nei 

2020 m. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 100 proc. 

mokinių baigė 

pradinio ugdymo 

programą. 

 

 

 

 

1.2.2. Mokytojai 

pagilino informacinių 

technologijų valdymo 

kompetenciją, aktyviai 

pamokose naudojo IS 

(70 proc. ne mažiau 

kaip po 1 atvirą 

pamoką mokyklos 

pedagogams (pagal 

situaciją ir miesto 

mokytojams), kurios 

aptariamos, 

reflektuojamos 

(vadovas-mokytojas, 

mokytojai). 

 

1.3.1. Spec. poreikių 

mokiniams, vykdant 

1.1.1.1. Aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu mokosi 83,5 

proc. mokinių, t. y. tiek pat 

kaip 2020 m.  

2021 m. prognozuota 0,5 proc. 

daugiau. Pažymėtina, kad  

pandemija, nuotolinis ugdymas 

įtakojo ir mokinių rezultatus, 

todėl džiugina, kad pažangos 

rodiklis išliko stabilus. 

 

1.2.1.1. 100 proc. mokinių 

baigė pradinio ugdymo 

programą. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. 100 proc. mokytojų 

pagilino informacinių 

technologijų valdymo 

kompetenciją ir 100 proc. 

mokytojų aktyviai pamokose 

naudojo IS.  

1.2.2.2. Pedagogai vedė 3 

atviras pamokas mokyklos 

mokytojams, 4 – miesto 

pedagogams; stebėta ir aptarta 

18 pamokų. 

 

 

 

 

1.3.1.1. Spec. poreikių 

mokiniams pritaikyta 2 klasių 
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įtraukusis 

ugdymas 

pritaikant 

ugdymo turinį ir 

aplinkas.  

 

įtraukųjį ugdymą, 

pritaikyta ne mažiau 1 

klasė: pažymėti 

mokinio(-ių) suolai ir 

kt. 

 

1.3.2. Įrengtos 2 

nusiraminimo 

vietos/kampeliai.  

 

1.3.3. Efektyviai ir 

kryptingai veikianti 

Vaiko gerovės 

komisijos veikla: 100 

proc. spec. poreikių 

mokiniams sudaryti 

individualūs pagalbos 

planai, jie aptariami 

ne rečiau kaip kartą 

per 2 mėnesius, pagal 

poreikį – dažniau. 

aplinkos (baldai, kortelės, 

sensorinės lempos, kt. 

priemonės). 

 

 

 

1.3.2.1. 10  klasių (pagal klasės 

kontekstą) įrengtos  

nusiraminimo vietos/kampeliai.  

 

1.3.3.1. Efektyvi ir kryptinga 

Vaiko gerovės komisijos 

veikla: 100 proc. spec. poreikių 

mokiniams sudaryti 

individualūs pagalbos planai 

(14 planų), jie aptariami ne 

rečiau kaip kartą per 2 

mėnesius, pagal poreikį – 

dažniau. 

1.3.3.2. 2021 m. įvyko 10 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių. 

2. Sutelkti 

mokyklos 

lyderius 

efektyviam 

bendradarbiavim

ui ir asmeniniam 

profesionalumui 

stiprinti. 

 

2.1. 

Įgyvendinami ir 

paveikūs 

tarptautiniai 

Erasmus+ KA1  

„Kūrybiškumo 

laboratorija”, 

Nordplus Junior 

„Kultūrinio 

paveldo 

puoselėjimas 

šiaurės šalių 

kontekste” 

projektai. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Organizuojamas 

sąmoningas ir 

kryptingas 

mokytojų 

kolegialus 

mokymasis, 

bendradarbiavim

as. 

 

2.1.1. 70 proc. 

mokytojų įsitraukė ir 

vykdė projektines 

veiklas (Erasmus+ 

KA1  „Kūrybiškumo 

laboratorija”, 

Nordplus Junior 

„Kultūrinio paveldo 

puoselėjimas šiaurės 

šalių kontekste” 

projektuose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Per metus 

suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 

mokymai visiems 

mokyklos 

pedagogams; 

reflektuojanti 

metodinė veikla (ne 

mažiau kaip 5 

metodiniai 

2.1.1.1. 84 proc. mokytojų 

įsitraukė ir su mokiniais, 

kolegomis vykdė projektines 

veiklas (Erasmus+ KA1  

„Kūrybiškumo laboratorija”, 

Nordplus Junior „Kultūrinio 

paveldo puoselėjimas šiaurės 

šalių kontekste” projektuose), 

11 darbuotojų stažavosi 

užsienyje (Estija, Kroatija). 

Projekto partnerių grupei (10 

asmenų) mokykla vykdė 

edukacinę/pažintinę programą 

(geros patirties sklaida, 

kūrybinės dirbtuvės, mokyklos 

edukacinių aplinkų aptarimas ir 

pan.) (4 dienas). 

(https://www.sakaleliomokykla

.lt/4843-2/  ) 

 

2.2.1.1. Suorganizuoti 5 

mokymai pedagogams: 

mokytojai sėkmingai naudoja 

elektroninį TAMO dienyną, 

prisijungė prie TEAMS Office 

365 platformos; valdo K1 

projekto „Kultūrinės 

intervencijos „Minecraft 

Education Edition“ platformą – 

įsitraukę 3 darbuotojai, 23 

https://www.sakaleliomokykla.lt/4843-2/
https://www.sakaleliomokykla.lt/4843-2/
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renginiai/posėdžiai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Mokytojai 

mokosi drauge ir vieni 

iš kitų (ne mažiau kaip 

1 pamoka/veikla 

kiekvienam 

mokytojui). 

mokiniai. 100 proc. mokytojų 

turi galimybę ištisus metus 

dalyvauti informatikos ir 

technologinės kūrybos 

mokymo(si) programoje 

„Vedliai“ („Teachers Lead 

Tech“) ir praktiškai susipažįsta 

su informatikos, technologinės 

kūrybos įrankiais bei atlieka 

užduotis, kūrybinius projektus, 

taikomus pamokose; taip pat 

visus metus turi galimybę 

mokytis/kelti kvalifikaciją 

Pedagogas.lt platformoje. 

2.2.1.2. Reflektuojanti 

metodinė veikla vyko 7 

metodiniuose posėdžiuose. 

 

2.2.2. Mokytojai mokosi 

drauge ir vieni iš kitų, taiko 

kolegialaus grįžtamojo ryšio 

metodą (10 pamokų/veiklų 

tenka vienam mokytojui). 

3. Stiprinti  

vertybinį 

ugdymo(si) 

pamatą, plėtojant 

ir puoselėjant 

mokyklos 

tradicijas. 

3.1. Etninės 

kultūros 

integravimo 

galimybių 

stiprinimas 

pamokose, 

popamokinėje 

veikloje. 

 

3.2. Mokyklos 

vertybių 

stiprinimas, 

edukacinių 

erdvių kūrimas. 

 

 

 

 

3.3. Tolerancijos 

ugdymo centro 

veiklų 

vykdymas, 

ugdant 

mokyklos 

bendruomenės 

toleranciją, 

tautiškumą, 

3.1.1. Ne mažiau kaip 

20 proc. pamokose, 

popamokinėje veikloje 

integruojama etninė 

kultūra. 

 

 

 

 

3.2.1. Visose klasėse,  

edukacinėse erdvėse 

vizualizuotos 

mokyklos vertybės,  

jos aptartos su klasių 

bendruomenėmis, 80 

proc. mokinių žino 

mokyklos vertybes.  

 

3.3.1. Įvykę 5 

Tolerancijos ugdymo 

centro 

renginiai/teminės 

pamokos ir pan., į 

kuriuos įsitraukė 80 

proc. mokinių ir 

mokytojų.  

3.1.1.1. 100 proc. pamokose, 

popamokinėje veikloje 

integruojama etninė kultūra. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. 13 klasių ir 5 

mokyklos erdvėse 

vizualizuotos mokyklos 

vertybės, jos aptartos su klasių 

bendruomenėmis, 85 proc. 

mokinių žino mokyklos 

vertybes.  

 

 

 

3.3.1.1. Įvyko 10 Tolerancijos 

ugdymo centro 

renginių/teminių pamokų, į 

kurias įsitraukė 80 proc. 

mokinių ir mokytojų. 
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pakantumą ir 

pagarbą  

Lietuvos 

žmonėms ir 

istorinei 

atminčiai. 

4. Aktyvios 

mokyklos 

koncepcijos 

stiprinimas, 

siekiant mokinių 

fizinio aktyvumo 

ir sveikatinimo.  

4.1. Mokinių 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas ir 

fizinio ugdymo 

asmeninių 

pasiekimų 

didinimas.  

4.1.1. Inicijuotas 

bendruomeniškas 

mokinių fizinio 

aktyvumo stiprinimas, 

vyko 2 bendruomenės 

sportiniai renginiai. 

 

 

4.1.2. 1 kartą per 

savaitę viena 

pertrauka skirta visų 

mokinių fiziniam 

aktyvumui ir 

sveikatinimui. 

4.1.1.1. Inicijuotas 

bendruomeniškas mokinių 

fizinio aktyvumo stiprinimas, 

vyko 4 bendruomenės 

sportiniai renginiai.  

4.1.1.2. Įgyvendinama Geros 

savijautos programa. 

 

4.1.2.1. 1 kartą per savaitę 

viena pertrauka skirta visų 

mokinių fiziniam aktyvumui ir 

sveikatinimui.  

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Užtikrintas veiksmingas nuotolinis ir 

kontaktinis ugdymas esant Lietuvoje, 

mieste ekstremaliai situacijai. 

Situacijos suvaldymas, konstruktyvus 

ugdymas(is), pagalba mokiniams, jų šeimoms, 

mokytojams, racionalus naujų žmogiškųjų ir 

materialinių išteklių telkimas, diegimas (Teams 

„Vedliai“ platformos, Tamo dienynas, IS 

priemonės – interaktyvus ekranas, 3 

kompiuteriai, 1 spausdintuvas, 2 grafinės 

planšetės ir kt.). 

3.2. Patalpos įrengimas priešmokyklinio 

ugdymo mokiniams. 

Mokykla teikia priešmokyklinį ugdymą, tenkina 

priešmokyklinio amžiaus vaikų/tėvų (globėjų) 

poreikius; 10 mokinių padidėjo mokinių skaičius 

mokykloje. 

3.3. Mokyklos teritorijos aplinkos 

tvarkymo, lyginimo, aplinkos gražinimo 

darbai. 

 

Mokyklos bendruomenės gerbūvio pagerinimas 

–mokiniai sportuoja sutvarkytoje teritorijoje. 

Pagerėjo mokyklos įvaizdis, išpiešti suoliukai 

lietuvių liaudies pasakų motyvais, įrengtas EKO 

darželis, kur mokiniai su mokytojomis sėja, 

sodina, prižiūri augalus. 

3.4. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Vilniaus lietuvių namais. 

 

Nauja patirtis siekiant sujungti pastangas, 

būtinuosius žmogiškuosius išteklius, darbą ir 

žinias vykdant kvalifikacijos tobulinimą, 

dalijimąsi gerąja patirtimi, atsižvelgiant į 

mokytojų poreikius ir interesus bei nuolat 
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vykstančius pokyčius švietimo sistemoje.  

3.5. Darbas Alytaus miesto savivaldybės 

etninės kultūros taryboje. 

 

Organizuojama ir planuojama veikla, kuri 

apjungs įstaigas, etninės kultūros puoselėtojus 

bendriems renginiams, edukavimui Alytaus 

mieste, regione. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Asmeninio veiksmingumo (darbuotojų įtraukimo/motyvavimo siekti pasidalintosios 

lyderystės mokyklos veikloje). 

7.2. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 


