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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METIMO VEIKLOS PLANO IG\TVENDIMMAS

(Trrrrrrpaiaptariamos5vietinroistaigosstrateginiop1anoiri.6igo@
igyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikriai)

[gyvendinant Alfaus ,,Sakalelio" pradines mokyklos (toliau - rnokykla) 20$1AX m. strateginio
ir 2019 metq veiklos plamtose numatytns veiklos tikslus, uZdavinius ir prioritetus, orientuotus i
ugdyrno kokybes il ugdyino(si) aplinkq gerinirnq, tobulinim4, 2019 m. pasiekti rezultatai:

1. tlgdymo(si) kokybes gerinimas:
c 2479 m. m. mokiniq mokynro(si) turinys orientuotas i mokejimo mokytis kompetencijos

ugdymq, tobulinim4, kiekvieno rnokinio savivaldq rrokym4si, individualiq pa?ang1 ir
individualiq mokymosi poreikiq tenkinim4 (9 proc. kilo paZangos rodikliai).

' Mokinir+ paZutga ir pasiekimai fiksuojami Eduka elektroniniame dienyne (100 proo.).
Gaurtamokslinia-m r,rgdymui naudojama laboratorija, isigyjamos papildornos priemones.
Tyrimai ir bandymai atliekarni pasaulio paZinirro pamokose molcyklos kieme.

. Mokykla prikiauso EKO Lietuvos mokykh"ltirrklui ir yra aktyvi tyriminiq veikhlvykdytoja
(2 padekos).

. Mokykla dalyvauja Nasa Globe programos veikloje, mokytoja dalyvavo Amerikos
finansuojamojestaZuotejeEstijoje(https;/wrvw.globe.gov/web .

' Mokyklos IS baze pratufiinta moderniomis ugdyno priemonemis: 15 neiiojamq
kornpiuteriq, konstruktorius robotas VEX IQ Super ICt technines kurybos komplektas
(garnintojas JAV kompanija Innovation First International) * specialiai mokykloms
sukttrta inovatyvi priemone ir metodika, kuri padeda integruoti gamtos ir tiksliuosius
mokslus bei inforrnacines technologijas.

I Tgsiama 2018 m. isteigto skaitmenini4 technologijq btrelio ,,Atverk ir paZink" veikla.

'r {sigyta ivairiq edukacinir4 Zaidimq mokiniq popamokinei veiklai (stalo Zaidimai,
konstruktoriai il pal.)

c 'Irediri ir ketviltrl klasiq tnokiniams anglq kalbos pamolca vykdoma pogrupiais, 3b klaseje
vyksta nefonnali veikla gabiems angh,1k. mokiniams.

o 2019 m, mokyto.iq rnetodineje veikloje taikomas kolegialaus griZtamojo rySio metodas.
Organizuotos 34 atviros veiklos.

r Mokytojq kvalifikacijos tobulinirno renginiai organizuoiami visai mokyklos bendruomenei
(siekiant, kad visa bendruomene iSgirstq tq padiq aktuali4 informacijq)" Mokykloje dirba
27 pedagogai. Atestuoti: 12 metodinlnkq, 11vyr. mokytojq,2 mokytojai,2 neatestuoti.
Pedagogai klyptingai kele savo dalykinE ir metodinq kvalifikacij4 seminaruose,
projektuose, individuaiiose studijose (i459 val., vienam pedagogui - 60,79 i,al.).

" Kvalifikuotq speciali{q pedagoginE, infonuacinq, socialing, psichologing pagalbq
mokyklos bendruomenris nariams teike psichologas, socialinis pedagogas, logopedas-spec.
pedagogas. Mokykloje ugclomi 9 specialiqjrl poreikiq turintys mokiniai: 4 pagal pritaikytas
pl'ogramas, 3 pagal individualizuotas, 2 programasl 47 turi
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Laimetas ir igyveudinamas tarptautinis Nordplus Junior projekias ,,Kuttfiflnt" par.ldo
puoselejimas Siaures Saliti kontekste". Mokytojai vyko i staZuotE Narvoje (Estija),
Islandijoje.

Mokykla teike paraiSk4 del dalyvavimo respublikineje Zuvininkystes programoje, atrinkta
ir dalyvauja prograrrlos veiklose; finansuojama is Zemes ukio rninisterijos.
Mokykloje pintq karl4 vyko Etnines kultrlros olimpiados I etapas reikSmingas ne tik
mokyklos veiklai, bet ir visai Respubiikai.
Mokykloje rekonstruotas muzikos kabinetas, viena klase, valgykla. Vaikai mokosi ir
rnaitinarni moderniose, Siuolaikinese, estetiSkose erdvese.
Mokyklos teritorijoje puoselejamas EKo darzelis, ,,vabalyne,,, ,,Slieko laboratorija,,,
,,7,aldio kainelis" skirti mokiniq tyrirninei veiklai; lauko klaseje/scenoje vyksta mokyklos
bendruornenes renginiai, formali ir neformali veikla.
Nr-rolat atnauji,amas sportinis inventorius, bibliotekos fondas.
Teikeme Sveikatos rnokymo ir ligrl prevencijos centro Nacionalinio sveikatq stiprinandiq
mokyklq tinklo ir aktyvitl rnokyklq komisijai parai5k4, mokyklai suteiktas Aktyvios
rnokyklos statusas del mokykloje vykclomq gausiq sportiniq ir sveikat4 stiprinandiq veiklq.
Mokyklos mokiniai isijunge i ,,MaZojo golfo" projekto vykdomas veiklas.

II SKYRIUS
METI/ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKTIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

UZduotys Siektirri rezultatai
Rezultatq veftinimo rodikliai (kuriais

vadovanjantis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)1.1. Mokyklos

veikl4 planuoti
atsiZvelgiant i
Lyderiq laikas 3

pro.jekte sukurto
Alytaus miesto
savivaldybes
Svietirno istaigq
bendradarbiavimo
rnodelio prioritetus.

Deres mokyklos veiklos
tikslai mokyklos
dokumentuose (Metinis
planas, Veiklos
programa! Ugdyrno
planas, Ilgalaikiai
planai, Mokytojq
metodines tarybos
plaxas ir kt.).

Metiniame veiklos plane (2019-02-08 isakymo
Nr. V-14-(1.2.)), Veiklos programoje e\lg-
08-30 isakymo Nr. Y-42-(1.2.)), Ugdymo
plane (2019-08-30 isakymo Nr. V-41-(1.2.)),
Ilgalaikiuose planuose, Mokytojq metodines
tarybos plane dera ugdymo, veiklos tikslai ir
mokykloje pastebimas teigiamas pokytis del
veiklos nuoseklumo, tgstinumo.

1.2. Skatinti
mokytojrl
kvalifikacijos
kelim4, gerosios
patirties sklaid4
mokykloje, mieste,
skatinant lyderystg
ir kolegialaus
griZtamojo rySio
metodo taikyrn4.

Vadovas il darbuotojai
kels kvalilikacij4,
dalinsis gerqapatirtimi,
mokytojai aktyviai
taii<ys kolegialaus
griZtamojo ry5io
metodq, vykdys
gerosios patities
sklaidq mokykloje ir uZ
jos ribq.

Vadovas ir rnokytojai (100 proc.), kele
kvali fi kacij 4 (5 8 val. tenka vienam mokyroj ui),
32 proc. dalijosi gerqa patirtinri mokyklos
metodines tarybos posedZiuose ir mieste.
Skaityti praneSimai: ,,Etnine kultura - lietuviq
liaudies Sokio sflkuryj e"; stendinis praneiimas
,,Zalioji laboratorij aoo,,,MaZoji laboratori j a",
,,Apie gilirl pamqstyrnq metq llges";
,,Kalendorines Sventds" ir kt.
Aktyviai taikytas kolegialaus griitamojo ry5io
nretodas (100 proc.), 2-3 kolegialaus
griZtamojo rydio uZsiemimai tenka 1

mokytojui).



3.2. {steigla (mobili) kompiuteriq
klase (1 4 kornpiuteriq),

Mokiniai ir mokytojai tobulina kompiuterinio ra5tingumo

fg0dZius, aktyviai IS naudoja pamokose ir
neformal i aj ame Svi etime; mokykloj e veikia skaitr::eniniq
teohnologijq blrelis ,,Atverk ir paiink".

3.3. Efbktyvinta kiekvieno mokinio
individuali paZanga.

2419 rn, Alytaus ,,Sakaleliooo pradine mokykla
Respubiikoje (tarp pradiniq mokyklq) i5siskiria kaip
aukSdiausiais pasiekimais ugdanti gabius mokinius.

vertinamu-reitinge-yra-ir-dzukii os-svietimo-atstow
I-aiku pastebeti ir nustatfii mokiniq mokymosi, elgesio
sunkumai, suteikta pedagogine ir psichologine pagalba,
sudzuyti individualts pagalbos veiksmq planai
mokiniams, tulintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq.
Tobulinamas Mokiniq pasiekirnq ir paZangos verlinimo
tvarkos apra5as. Gabiems (3 kl.) mokiniams teikiamas
sustipr'lrtas anglq kalbos turinys,

3.4. Pirrnosios (2019 rn.)
Respublikines etnines kultrlros
olimpiados uZduodiq sudarymas,
darbas vertinimo komisijoje,

Sudaryti du aplankai uZduodiq; 6-8 kl, h 9*12 iil. po 30
klausimrl. Itespublikinej e olimpiadoje finale * steberoj os
ir vertintojos (teorines dalies) darbas. [gyta patirties
olimpiadq organizavimo ir vykdymo srityse, puoselejama
etnine kultfrra, stiprinamas mokyklos bendruomenes

llo.fesionalumas.
3,5. Antrosios (2019 m,) etnines
kultfiros olirnpiados I etapo
organizavimas, uZduodiq
sudarymas, dar'bas vertinimo
komisijoje.

Pirmq ka-rt4 urokykloje vyko etninis kulmLoi olirnpiacto.s
I etapas, kuri reik5minga mokyklai, miestui, Respublikai,
nes subi-re etnines kultilros puoseletojus. Dalyviai
demonstravo savo gebejimus (5-8 kl. - dalyvavo 5
mokyklos, 15 dalyviq; 9-12 kl. * 2 gimnazijos, 3
dalyviai). Patirties tobulinimas ir pasiruo5imas
Respublikinei 2020 metq etnines kultilros olirnpiadai.

3.6, Lietuvos etnines kultfrros
ugdytojq sqjungos (LEKUS) veikla/
Etnines kultfrros metodine veikla
mieste. Naryste Lietuvos etnines
kulttu'os globos taryboje.

Visi norintys miesto ;t@
dalyvar-rja Etnines kultiiros mokyojq metodines grupes
veikloje; posedZiai, edukacines veiklos, gerosios patirties
skiaida (6 renginiai).

3.7 . Mokyklos gerosios patirties
sklaida savivaldybes/nacionaliniu
Iygrlreniu.

2019-12-05 Lietuvos mokiniq ir mokytojq mri;dineje-
praktineje konferencijoje,,Etnine kultfrra pracliniame
rugdyme'o skaidiau prane5im4,,Etnine kultura Siaures Salir"l
kontekste".
Palengiau medZiag4-gerosios patirties sklaid4 Etnines
kultfrros integravimo gerosios patirties metodiniame
leidinyje ,,Etnografinis palikimas kiekvieno miisq
savasties dalis,o
(nttps:tlwww.upc.smm

SAVASTIES-DALIS.pdO.
3.8. [gyvendinta mokytojq etatinio
darbo aprnokejimo sistema.

[gyvendintos LR teises aktq nuostatos,
reglamentuojandios mokytojq etatinio dar.bo uZmokesdio
sistemos modeli, pakeistos mokytojq darbo sutarlys,

.suda-ryti ir patvirtinti lnokytojq pareigybiq, etatq s4r.alai.
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3. Plojektines veiklos
inicijavimas

3.1. Projekto -pamt5kos

rengimas ir (sekrnes atveju)
projekto veiklq vieBinimas,
patilties sklaida

3.1.1. Sekmingai Eyvendlntas ir
veiksmingas mokyklos benclruomenei
ir mokyklos veiklos gerinimui
projektas (isitrauke ne maZiau kaip 70

mokinitl, mokytojq)4. Atviros Lrgclyirlosi
aplinkos kurirnas
,,Biblioteka be sienq,,

5. {rengti + airiras L,gdymosi
aplinkas ,,Biblioteka be sienr1.,

5.1.1.Mokyti@
atviros ugdynrosi aplinkos,,Biblioteka
be sienrf'

2' Rizika' kuriai esallt nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdfineigiamos itakos ivykdyti Sias ufduotis) " 
* r'vtrrAur&r,B (4Prurrypesri I{

il-dqJna sLrderinus su 5vietimo istaigos uo,loru
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