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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI
MISIJA

Ugdyt(i$ saugioje, sveikoje aplinkoje, kad kiekvienas mokinys igytq auk5diausi4 imanomq
pagal individualius gebejimus iSsilavinim4, i5siugdytq socialinius, paZintinius, informacinius,
praktines veiklos igtidZius, vertybines nuostatas, pasirengtq mokytis toliau pagal pagrindinio
ugdymo program4.

VIZIJA
Kokybi5k4 ugdym4 ir lavinim4 teikianti, nuolat besimokanti, siekianti lyderystes, tautos

etnines vertybes ir tradicijas puoselejanti, savita, aktyviai dalyvaujanti edukacijos bei kulturos
procesuose, mokykla.

VERTYBES
1. Pagarba
2. Atsakomybe
3. Saugumas
4. Etnokultiira
5. Ktirybi5kumas

VEIKLOS PRIORITETAI
1. Ugdymo(si) kokybes gerinimas.
2. Mokyklos kulturos bei jos aplinkos pletojimas ir puoselejimas.



2023 M. vErKLos uZnavrNrAr rR REZULTATAI

Eit.
Nr.

Uidavinys Priemon6s Rodikliai

1. Pagerinti ugdymosi
rezultatus ir sumaZinti
jq atotrBki.

Mokiniq individualios
paZangos

stebej imas/matavimas,
aptarimas: mokinys-tevai
(globej ai)-mokytoj as.

Mokiniq individuali pailanga ir
mokymosi lygis iSliko stabilus irlar
pagerejo matuojant jq asmeninius
pasiekimus, kurie aptariami su

mokytojais, tevais (globejais) ne
maliau 2 kartus per mokslo metus.

) Didinti Svietimo

ihaukti ir
prieinamum4,
uZtikrinti saugi4
aplink4 kiekvienam
asmeniui.

1. Svietimo pagalbos
konsultacij os mokiniams.
2. Neformalaus Svietimo
prieinamumas spec.
poreikiq turintiems
mokiniams.
3. Mokytojo padejejo
pagalba spec. poreikiq
turintiems mokiniams.

1. Vyko Svietimo pagalbos
specialistq 1 konsultacija per
savaitg 100 proc. spec. poreikiq
turintiems mokiniams.
2. Neformalus Svietimas teikiamas
100 proc. spec. poreikiq turintiems
mokiniams (pagal mokiniq, jqtevq
(globejq) poreiki).
3. 100 proc. teikiama mokytojo
padejejo pagalba spec. poreikiq
turintiems mokiniams pagal PPT
iSvadas.

^ Pritaikyi Svietimo
sistemq sklandZiai
reemigravusiq
Lietuvos piliediq,
lietuviq kilmes
asmenrl ir atvykusiq
uZsieniediq
integracijai bei gerinti
s4lygas
besimokandiqiq
iudumui.

Papildomos konsultacijos
ir pagalba mokiniams,
griZusiems i5 uZsienio.

Bent 1 papildoma konsultacija
vienam mokiniui per savaitg (kai
mokinys nemoka lietuviq kalbos
arba turi dideliq susikalbejimo,
skaitymo irlar raSymo problemq).

4. Gerinti atitikti tarp
Svietimo sistemoje

igyjamtl ir darbo
rinkoje bei prisitaikyti
kintandioje aplinkoje
reikalingq
kompetencijq.

1. fgyvendinti atnaujint4
ugdymo turini (UTA).
2.

orgaruzuoJamas
netradicinej e aplinkoj e.

3. Efektyviai ir kryptingai
veiks Vaiko geroves
komisija (VGK): spec.
poreikiq mokiniams
sudaryti individualiis
pagalbos planai, jie
aptariami ne rediau kaip
kartq per 3 menesius,
pagal poreiki - daLniau.

Ugdymas

1. {gyvendinant atnaujint4 ugdymo
turini ruTA) mokytojq koncentrai
planuoja/reflektuoja UTA
metodus, btdus, forma sir vykdo
kolegialq grii:tamqi ry5i bent kart4
per 3 menesius.
2. Ugdymas organizuojamas
netradicineje aplinkoje bent kart4
per menesi.
3. Efektyviai ir kryptingai veiks
Vaiko geroves komisija (VGK):
spec. poreikiq mokiniams sudaryti
individualtis pagalbos planai, jie
aptariami ne rediau kaip kart4 per
3 menesius, pagal poreiki
daZniau.



5. fdiegi efektyvi4 ir
veiksming4
suaugusiqjq
mokymosi vis4
gyvenim4 sistem4,
siekiant asmens
gebejimq ir
kvalifikacijos darnos

su asmens, darbo
rinkos ir aplinkos
poreikiais.

Pedagogq UTA
kompetencijq
tobulinimas.

Ne maZiau kaip 16 Yal. (2 dienos)
per mokslo metus UTA mokymq,
seminarq pedagogams.

6. Sustiprinti pedagogo
profesijos
patrauklum4, sukurti
veiksming4 jq
rengimo ir
kompetencijq
tobulinimo sistema.

Efektyvinti mokyklos
metodines tarybos veikl4
ir parengti pedagogq
veiklos isivertinimo
modeli, orientuot4 i
mokyklos strateginius
tikslus.

Planingas, duomenimis gristas,

pedagogq isivertinimas.
[sivertinimo duomenys naudojami
planuojant mokyklos metq veikl4.

7. Stiprinti
atminties
aktualizavim1
visuomeneje.

istorines Puoselejamos

mokyklos vertybes, jos

iprasminamos vizualiai ir
edukuojant mokinius, jq
tevus (globejus)
kiekvienoje
klaseje/grupeje.
2. Parodos, skirtos
Dziikijos (Dainavos)
metams organizavimas,

itraukiant vis4 mokyklos
bendruomeng.
3. Organizuojami
bendruomenes
renginiai/akcij o s/Sventes,

varZybos ir pan.

4. Valstybiniq Svendiq
minejimas.
5. Etnines kulturos
renginiai.
6. Tolerancijos centro
renginiai (TUC).

1. l. Mokyklos vertybes

iprasminamos vizualian ir
mokiniai, jq tevai (globejai) jas

Lino.
2. Mokyklos galerijoje irengta
paroda,skirta Dziikij os (Dainavos)
metams, kurioje sudarytos
galimybes dalyvauti visai
mokyklos bendruomenei.
3. Suorganizuoti 3 bendruomenes

renginiai/akcij o s/Sventes,

varZybos.
4. Ne maZiau 3 valstybiniq Svendiq
minejimai.
5. Bent po 1 etnines kulttros
rengini kiekvienoje klaseje.
6. Vyko ne maiiau 3 TUC
renginiai.



VEIKLOS EFEKTWUMO DIDINIMO KRYPTYS

1. Gerinti ugdymo, formalios ir neformalios veiklos/pamokos kokybg, siekiant kiekvieno
mokinio individualios paZangos.

2. Kelti mokytojq kvalifikacij1ir tobulinti ivairiq poreikiq mokiniq ugdymo(si) organizavimo
formas, budus, aplinkas.

3. Teikti parai5kas ir dalyvauti vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose,
akcijose, olimpiadose, konkursuose.

4. Skatinti mokyklos savivaldos institucijq, tevq (globejq) aktyviq veikl4, isitraukim4 i
mokyklos veiklas.

5. Stiprinti mokyklos vertybes ir etnines kulturos integravim4, sklaid4.
6. Bendradarbiauti su kitomis miesto, Salies, tarptautinemis Svietimo ir kt. istaigomis.
7. Ie5koti remejq ir kitq finansavimo Saltiniq.
8. Aktyvinti vie5qjq ry5iq veikl4.
9. Tobulinti lokalius teises aktus.

II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMV IGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
2.1. I5orin0 aplinkos analiz6 (politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai veiksniai).

2.1.1. Politiniai ir teisiniai veilisniai.
Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Svietimo irkitais

istatymais, Vaiko teisiq konvencija, LR Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto
ministro isakymais, Alytaus miesto savivaldybes teises aktais, Alytaus miesto pletros iki 2030
metq strateginiu planu, Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimais, Alytaus miesto
savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriaus vedejo isakymais, kitais LR teises aktais
bei Alytaus ,,Sakalelio" pradinds mokyklos nuostatais, metq veiklos, ugdymo, metodines tarybos
planais, kt. lokaliniais dokumentais, Lietuvos etnines kultfiros ugdytojq s4jungos/ Alytaus miesto
etnines kulttiros mokytojq metodines grupes veiklos programa.

2.1.2. Ekonominiai veiksniai.

Steigejo skiriamq lesq mokyklos aplinkos tobulinimui pakanka. Savivaldybes lesq 2022 m.
skirta 250 994,80 Eur, i5 jq darbo uZmokesdiut2}3 197,04 Eur (su Sodros imokomis),47797,76Eur
- tikinei veiklai. Ugdomosios (formalios ir neformalios) veiklos finansavimas vyksta i5 mokyklai
skiriamq valstybes le5q. Mokymo le5q skirta 465 478,62Eur.

Mokykloje mokosi 264 mokiniai, vidutinis mokiniq skaidius klaseje 20,1, todel ugdymo
proceso finansavimas iki Siol buvo pakankamas. LeSq savaranki5koms savivaldybes funkcijos
vykdyti neuZtenka. Parama, pagal LR labdaros ir paramos istatym4 pervedant l,2Yo nuo pajamq
mokesdio sumos, pagal mokyklos poreikius yra nepakankama.

2.1.3. Socialiniai veiksniai.

Siuo metu mokykloje mokosi 264 mokiniai.

Metai 2020 m. 2021m. 2022 m.
1 klases mokiniai 52 63 t2
PrieSmokyklines
srupes vaikai

10 15



2021-2022 m. m.
57 - su kalbejimo ir
psichologiniq, elgesio

mokesi 71 spec. poreikiq mokinys. I5 jq
kalbos sutrikimais. Daugeja mokiniq,

ir kt. problemq:

14 turintys Alytaus PPT i5vadas,
turindiq socialiniq, pedagoginiq,

Spec. poreikiu mokiniu rodikliai Mokiniu skaiiius 2022 m.
Specialiuiu poreikiu mokiniai 14

Su kompleksinemis nesaliomis t2
Su protine negalia 1

Ivairiapusiai raidos sutrikimai 1

Mokiniq sveikatos rodikliq suvestine (2022 m.) pateikiama i5 Vaikq sveikatos stebesenos
informacines sistemos (VSSIS). Priedas Nr. 1.

2.1,4, Technologiniai veiksniai.

Mokyklos IKT baze Kiekis vnt.

Stacionariis kompiuteriai pedagogu poreikiams t4
mokiniu poreikiams 11

administracii os darbuotoi u 4

Ne5ioj amiej i kompiuteriai 23

PlanSetiniai kompiuteriai 6t
I5maniosios lentos 7

Projektoriai 4

Kopijavimo aparatai 2

Interaktyv[s ekranai 6

Mokykloje mokiniai mokomi programavimo, naudojamos IS: Blue-Bot technologijas, VEX IQ
rinkini, Minecraft platforma, Wordart, Scratch, Junior, Code org., coSpaceos, Tangram HD, Kahoot,
Quizizz, Mentimeter. Mokiniq pailanga ir pasiekimai fiksuojami TAMO elektroniniame dienyne.
Ugdymo(si) metu naudojamas EDUKA klases skaitmeninis turinys, Nacionalines Svietimo agent[ros
vie5inamos skaitmenines mokymo priemones (skirtos doriniam auk5tesniqiq mqstymo gebejimq,
finansinio, gamtamokslinio, matematinio ra5tingumo, skaitymo gebejimq ugdymui, ,,I5manieji
robotai", ,,Gimtoji Salis", ,,fdomioji istorija", ,,Lietuviq etnine kultUra", ,,Kalbos kultUra",
Kompiuterine Lietuvos enciklopedija ir kt.), atvirojo kodo /nemokamos skaitmenines mokymo
priemones (,,Bebrasoo, edukacinis Zaidimas,,Barbora Radvilaitd. Kalbos ttrrtaioo,Elektroninis istorijos
Linynas,,,Gamtos garsai", ,,Gaublysoo, Klase.lt, ,,Logopedes kabinetasoo, ,,Jaunieji gamtos reindZeriai"
ir kt.), SMART lentos/ekranai. Mokykloje idiegta Microsoft Teams 365 platforma; mokyklos
darbuotoj ams sukurta darbo aplinka outlook.office.

2.2. Vidind aplinkos anahzb
2.2.1. Bendra istaigos situacija
2022 m. mokykloje mokosi 264 mokinys. Mokykloje yra dvylika 1-4 klasiq komplektq, I

prie5mokykline grupe, veikia 6 pailgintos dienos grupes. Mokyklos administracd4 sudare:
direktorius, mokymo dalies administratorius, raltines administratorius, tikio ir bendryjq reikalq
administratorius, bibliotekininkas; 12 klasiq ir 6 dalykq mokytojai, 1 prie5mokyklines grupes



mokytojas (i5 jq 13 mokytojq metodininkq, 6 vyresnieji mokytojai), 7 pailgintos dienos grupes
mokytojai (3 iS jq vyr. mokytojai). Dirba 7 mokytojo padejejai. Svietimo pagalb4teikiavyr. socialinis
pedagogas, 1 logopedai-spec. pedagogai, 1 psichologas. Visi mokyklos mokytojai igrjE IS naudojimo
kompetencrj4. Aptamaujanti personal4 sudaro 8 darbuotojai.

2.2,2. Valdymo schema Q022m,)
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2.2.3, Planavimo sistema.
Mokykloje rengiami Sie planavimo dokumentai: Strateginis planas, Metq veiklos planas,

Ugdymo planas, Veiklos programa, Pedagogq tarybos veiklos planas, Metodines tarybos veiklos
planas, mokomqfq dalykq ilgalaikiai planai, neformaliojo Svietimo ir kitos programos, pailgintos
dienos grupiq veiklos planai, socialinio pedagogo, spec. pedagogo-logopedo, psichologo,
bibliotekininko veiklos planai, komisijq, savivaldos institucijq veiklos planai. Individualtis pagalbos
mokiniui planai, LEKUS/Alytaus miesto etnines kultiiros mokytojq metodines grupes veiklos planas,
TUC veiklos planas, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus) atestacijos
planas.

2.2,4,Svietimo steb6senos sistema
Mokykloje pedagoging Svietimo pielinrq vykdo mokyklos direktorius, mokymo dalies

administratorius. Kasmet vykdomas mokyklos veiklos kokybes isivertinimas, kurio i5vadq ir
rekomendacijq pagrindu tobulinamos nustatytos veiklos sritys, rengiami mokyklos veiklos planavimo
dokumentai.

2.2.5. Veiklos kontrolO
Mokyklos veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Siais dokumentais: Vidaus kontroles

politika, Finansq kontroles taisykles.

,!,OKl?,{O DAUES
AD.\tpilslrJ,TO,eJUS



2.2.6. Ugdymosi aplinka
Mokykloje sukurta kUrybi5ka, mokymosi motyvacij4 kelianti ir skatinanti mokytis savaranki5kai,

inovatyviai; sveika, saugi edukacine aplinka, nuolat diegiamos naujoves, isigytos naujos ugdymo,
vaizdines, IS priemones: vienviediai mokykliniai suolai (28 vnt.), persirengimo spintel6s (4 vietq), baltos
magnetines lentos (2vnt.),moderniis baldai anglq kalbos kabinetui (14 kedZiq, 5 stalai), 1 stacionarus
kompiuteris, isigyti daugiafunkciniai spausdintuvai (2 vnt.), sensorines priemones (sensoriniai indai,
2 vnt.), vaiki5ka pasunkinta apykakle (1 vnt.), sedmai5iai (2 vri.), atnaujinti pasaulio paZinimo ir
anglq kalbos vadoveliai (115 vnt.), licencijos Eduka klases skaitmeniniams vadoveliams (12 vfi.);
muzikos instrumentai (51 lazdeles biignams).

Pagerintos darbo ir mokymo(si) aplinkos: pakeistos grindys vienoje klaseje; atliktas vienos klases
rtibines remontas; perdafia koridoriaus 3 dalys; pakeistas langas sveikatos prieZitros specialistes ir
psichologes kabinete; irengta mobili kompiuteriq klase ir elektros instaliacija Sioje klaseje; kuriama
funkcionaliq aplinkq ivairove mokymui(si) ir poilsiui, puoselejama netradicine aplinka mokiniq
(ne)formaliajai veiklai mokyklos teritorijoje: irengtas stalas edukacijoms ir laisvalaikiui,
puoselejamas EKO darZelis, ,,Vabalyne'0, ,,Slieko laboratorija", ,,Kneipo takas", ,,Laldio kalnelis"
skirti mokiniq tyriminei ir kt. veiklai; lauko klasese vyksta mokyklos bendruomenes renginiai,
formali ir neformali ugdomoji veikla; bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybes Statybos
skyriumi igyvendintas mokyklos fasado atnaujinimo ir galiniq sienq Siltinimo projektas. 13 mokyklos
klasiq yra palankios naudoti aktyvias ugdymo(si) formas, jose idiegtos iSmaniosios lentos.
Prie5mokyklineje klasej e irengti vienviediai suolai.

2,2,7. RySiU sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos.

Mokymo(si) proceso ir mokyklos veiklos organizavime naudojami 113 kompiuteriq, 2
kopijavimo aparatai,5 daugiafunkciniai aparatai. Mokykla fixi2 telefoninio rySio abonentus. Visoje
mokykloje veikia bevielis interneto ry5ys (paslaugos tiekejas LITNET). Naudojamasi elektroninio
pa5to paslaugomis ir elektronine dokumentq siuntimo e-pristatymas sistema, mokiniq ir pedagogq
registrais, Svietimo valdymo informacine sistema SVIS, nacionalinio egzaminq centro a.ro-.nq
perdavimo sistema KELTAS, elektronine mokiniq priemimo i mokyklas sistema CVPMID. Mokykla
naudojasi elektroniniu TAMO dienynu. Bankqpavedimai, mokejimai bei kitos operacijos atliekamos
naudojantis elektronines bankininkystes sistemomis. Informacija apie mokyklos veikl4 skelbiama
interneto tinklalapyje www.sakaleliomokykla.lt., mokyklos paskyroje socialiniame tinkle Facebook,
informaciniuose portaluose, Ziniasklaidoj e.

SSGG (stiprybOs, silpnybds, galimybds, gr6smds) analtzb

Stiprybds I Sitpnybds Galimvb6s GrOsmds



1. Tik pradiniq klasiq mokiniams skirta
jauki, esteti5ka, harmoninga, saugi,
nuolat atnauj inama aplinka.
2. Erdvios klases, daug vietos mokiniq
rcalizacrlai pamokq ir pertraukq metu.
3. Lauko klase; scena.
4. Saugi mokiniq
i5laipinimo/ilaipinimo aik5tele.
5. Erdvi ir aptverta mokyklos teritorija.
6. Dalyvavimas ivairiuose projektuose
(tarptautiniuose, nacionaliniuose),
olimpiadose, konkursuose,
tarpmokyklinese varZybose.
7. Profesionalus, kvalifikuoti nuolat
besitobulinantys pedagogai, Svietimo
pagalbos specialistai.
8. Turtinga informaciniq kompiuteriniq
technologijq (IKT) baze.
9. K0rybi5kas IT panaudojimas
ugdymo procese.
10. Sudarytos s4lygos mokiniq
asmenlnlams, edukaciniams,
socialiniams poreikiams tobuleti.
I 1. Etnines kultiiros integravimas i
formalqji ir neformalqji Svietim4;
mokykla yra miesto etnines kulttiros
centras.
12. Gausus nemokamq neformalaus
Svietimo btreliq pasirinkimas.
13. Profesionalus, savalaikis patydiq
problemos sprendimas.
14. Pedagogq ir tevr+ (globejq)
bendravimas bei bendradarbiavimas.
I 5. Mokyklines uniformos.
16. Gamtosaugines ir ekologijos idejas
puoselejanti mokykla (saules elektrine,
EKO mokyklq tinklas).
17. Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais.
18. Vertybemis gristas ugdymas.
19. Atvira naujovems.
20. Prie5mokyklinis ugdymas.
2 l. Prasmingos edukacijos.
22. Sistemingas tevq (globejq)
informavimas apie vaiko pfrangq,
uZduotis.

1. Sporto sale ir
sporto lauko
aik5tele,
stati5kas lauko
inventorius.
2. Maia
automobiliq
parkavimo
aik5tele.
3. [traukusis
ugdymas:
daugeja vaikq
su spec.
poreikiais,
tnlksta stiprios
pagalbos,
komandos:
reiktq
papildomo
spec.
pedagogo,
logopedo etato.
4.
Nepakankamas
mokiniq noras
mokytis,
aktyvumas,
atsakomybe,
gebejimas
mokytis
savarankiSkai,
vertinti savo
mokym4si,
suvokti
sunkumus,
sprgsti
problemas.
5. Saligatviq
atnaujinimas.

1. Teikti informacij4 del
tevq (globejq)
pedagoginio,
psichologinio Svietimo.
2. Didindama dabartini
mokiniq skaidiq,
mokykla turi galimybg
kokybi5kai organizuoti
pradini
ugdym4 ir neformalq

5vietim4, turtinti
edukacines aplinkas.
3. Skirti daugiau
demesio gabiq vaikq
ugdymui. Teikti
krypting4 pagalbq
gabiems mokiniams,
ruo5iant olimpiadoms,
konkursams, atliekant
sunkias uZduotis.
4. Nuolatinis
ugdymo(si) sAlygq
gerinimas, pagal poreiki
aprupinimas
reikiamomis
mokymo(si)
priemonemis.
5. Teikti krypting4
pagalb4 spec. poreikiq 

I

mokiniams: vykdyti 
I

daZnesnes konsultacijas. 
I

6. fsteigti papildomus 
I

logopedo ir spec. 
I

pedagogo etatus. 
I

7. Del nedideHo 
Ikolektyvo, puikios 
I

galimybes glaudZiam 
I

bendradarbiavimui tarp 
I

mokytojq ir t.rr,l 
I

(globejq), siekiant 
I

bendry tikslq. 
I8. Pletoti projekting 
Iveikl4. 
I9. Atnaujinti ugdymo 
Ipriemones. 
I

I 1. Gimstamumot-.
I mazeJtmas lr
I emigracija Alytaus
I

I mreste turr

I tiesioging ituka
I ktasiq

I komplektavimui ir
I mokytojq darbo

I vietq ar

I 
pedasosinio. kruvio

J lssaugoJlmur.

I z. Mokyklq tinklo

I pertvarka.

| 3. Dauges spec.

I noreikiq mokiniq,

I todel skiriamq leSq

I ugdymui nepakaks

| (reikes papildomq
etatq ir papildomo
r.
Ilnansavrmo;
universalaus
dizaino priemones:
aplinka,
priemones).
4. Didele gresme
mokytojq socialinei
atskirdiai del
neproporcingai
mah4 atlyginimq
(mah4 mokyklq
finansavimas).
5. Nepakankamas
finansavimas
neatitinka realiq
mokyklos poreikiq.

Mokiniq 
I

skaidiaus
maZejimas.
7. Ry5ys tarp
mokyklos ir
mokiniq tevq
(globejq).



STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Ugdymo(si) kokybes gerinimas ir mokyklos kulturos bei jos aplinkos pletojimas ir
puoselejimas.
2. Mokyklos kultflros bei jos aplinkos pletojimas ir puoselejimas.

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus

pavadinimas ir
mato vienetas

2023-qjq metq 2024-AjA metq 2025-qjq metq

E-01-01 Mokiniq,
padariusiq
individuali4
paZangq,proc.

100 100 100

E-ot-02 Atnaujintq ir naujai
atkurtq mokymo(si)
erdviu skaidius.

1 0 0



STRATEGINIO PLANO PROGRAMA
[gyvendinimo metai 2023-202s
Asignavimq valdytojas (-ai), kodas Alytaus ,,Sakalelio" pradine mokykla, kodas

291054230.
Koordinatorius Alytaus ,,Sakalelio" pradines mokyklos

direktore Vireinii a Vitunskaite.
Vykdytojas (-ai) Alytaus ,,Sakalelio" pradines mokyklos

bendruomene.
Programos pavadinimas Programa veiksmingo pradinio ugdymo

uZtikrinimui. Kodas (0 1 -0 1 ).
Programos parengimo dokumentai Programa rengiama siekiant uZtikrinti

pradinio ugdymo kokybg, suburti
bendruomeng etninio ugdymo tradicijoms
puoseleti, tgsti saugios ugdymo(si) aplinkos
kiirim4. fgyvendinant Siq programq,
numatoma ypatingq demesi skirti specialiqjq
poreikiq mokiniq ugdymuisi ir kiekvieno
mokinio kompetencijoms stiprinti pagal
atnaujintas bendrojo ugdymo programas,
efektyvaus IS taikymo ugdymo procese
uZtikrinimui, s4lygq mokytojq kvalifikacijai
tobulinti sudarymui, mokyklos ugdomosios
aplinkos gerinimui. Programa parengta

ivertinus i5ores ir vidines aplinkos veiksniq
analizg. Pagal poreiki programa atnauj inama,
tikslinama. Programa tgstine.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus miesto
strategini plan4)

Vie5qjq paslaugq kokybes ir prieinamumo
uZtikrinimas, ugdant sumani4, veikli4 ir
solidari4 miesto bendruomeng.

Sia programa igyvendinamas istaigos
strateginis tikslas

Ugdymo(si) kokybes gerinimas ir mokyklos
kultriros bei jos aplinkos pletojimas ir
puoseleiimas. Kodas (01).

Programos tikslo apra5ymas (tikstas,
uZdaviniai)

Programos tikslas - uZtikrinti veiksming4
pradini ugdym4(si).
Programos uZdaviniai:
1. siekti individualios kiekvieno mokinio ir

mokyklos palangos, teikiant kokybi5k4
formalqji ir neformalqji Svietim4.

2. sudaryti modernias, sveikas ir saugias
ugdymo(si) aplinkas.

Numatomas programos igyvendinimo
rezultatas

1. Mokiniq be patenkinamo dalykq
ivertinimo paLangumas sieks daugiau
nei 70 proc. visq mokyklos mokiniq; 100
proc. bus tenkinamas mokiniq
individualus poreikis lankyti
neformalaus Svietimo uZsiemimus.

2. Dirbama pagal atnaujintas ugdymo
programas.

3. Atnaujintos mokymo(si) priemones.
4. Patobulinta pedagogq kompetencija

UTA sritvie 100 proc.



Susijg Lietuvos Respublikos
savivaldybds teis6s aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR
Svietimo istatymas, Vaiko teisiq konvencija,
LR Vyriausybes nutarimai, Geros mokyklos
koncepcija, LR Svietimo, mokslo ir sporto
ministro isakymai, Alytaus miesto
savivaldybes strateginis pletros planas,
Alytaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimai, Alytaus miesto savivaldybes
administracijos Svietimo ir sporto skyriaus
vedejo isakymai, kiti LR teises aktai
reglamentuojantys Svietimo veiklos

izavima ir admini stravi

lr

Direktore Virginija Vitunskaite


