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I

strateginio tikslo igyvendinimas. Mokiniq pasiekimq gerinimas. 2018-2020 m.

KupiSkio r. Alizavos pagrindineje mokykloje (toliau

mokiniq pasiekimq

ir

-

Mokykla) pagrindinis demesys buvo skiriamas

ugdymo kokybes gerinirnui. aukStesniq ugdymo(si) rezultatq uZtikrinimui.

Mokykloje ugdymo turinys buvo pritaikomas taip. kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir
gebejimus brgstq kaip asmenybe

ir igytq

kompetencijq. b[tinq tolesniam mokymuisi

ir aktyviam

gyvenimui 5iuolaikineje visuomeneje" ugdymo procese akcentuojamos mokinio sekmes, asmenybes

[gtis" pasiekirnai

ir paLanga. Atliekant mokyklos veiklos

isivertinim4 naudojamasi IQES online

aplinka. lsivertinirno rnetu surastas stiprusis veiklos aspektas

apklausos duornenys parode.

- veikimas kartu (verte 3,6). Atliktos

kad Mokyklo.le padaryta

paLanga organizuojant ugdymo

individualizavim4.
Pamokq metu 80 proc. mokytojq naudojo inovatyvius ugdymo metodus, pasitelke

informacines technologijas

(toliau IT)

ugdymo turinio pateikimui, naudojo interaktyvias

prograrneles ir platfbrrnas pamokq metu. naudojosi EMA pratybomis (siekiant kokybiSkos pamokos

mokytojaijomis sekmingai naudojasijau tredius metus), pradeta naudotis EDUKA uZduotimis. Ypad
efektyvus internetiniq platformq naudojimas pastebetas nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu. Vykdant
pamokq stebesen4, gauti rezultatai rodo, kad 90 proc. mokytojq teike savalaikg ir efektyvi4 pagalb4
mol<iniams (tiek gabierns.

tiek tLrrintiems mokyrnosi sunkumq). Specialiqiq ugdymosi poreikiq

nrokiniarls Mokyklo.je pagalbq tcikc nroky,tojo pade.jc'jas ir socialinis pedagogas.

Mokykloje vykdomas fbrmalusis ir netbrmalusis Svietimas. Vykdomos netradicines
veiklos, skatinandios didesni mokiniq isitraukimE

i

ugdomqii proces4. Mokytojai veda integruotas

i Mokykl4 daug i4miq Zmoniq raSytojq. mokslininkq" Zurnalistq ir dailininkq. kurie dalindamiesi savo asmenine patirtimi, Ziniomis
pamokas. Mokykla dalyvauja ivairiuose projektuose, pakviediama

ir vesdami edukacines veiklas skatina n-rokinius siekti aukStesniq mokymosi rezultatq. Kiekvienas
Mokyklos mokytojas dalyvavo 3 ir daugiau kvalifikaciios kelimo renginiuose ir igijo kompetencijq,
reikalingq veiksmingam, mokiniq poreikius atitinkandiam ugdymui organizuoti.
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Gerinant ugdymosi kokybg Mokykloje buvo atnaujinta individualios paZangos (toliau

IP) stebeiimo ir fiksavimo

sistema. Siekiant rnokinio IP, pokydiq planus

ir mokymosi

-

pasiekimq

planus sudaro mokytojas, mokinys ir mokinio tevai. DidZioji dalis mokiniq planavo ir aktyviai stebejo
savo darom4 IP. J4 aptardavo individualiuose susitikimuose su klasiq aukletojais.2019-2020 m. m.

mokiniq, padariusiq lP

-

70,31 proc. Palyginus 5-10 klasiq mokiniq metinius ivertinimus, bendras

mokyklos mokiniq paLymiq vidurkis pakilo 0.1 balo. Dalinai pagerejo pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinimo (toliau

- PUPP) matematikos

ir lietuviq kalbos rezultatai.

PUPP 2018-2020 rn. duomenys: 201 8 m. PUPP Mokykloje laike 4 mokiniai. Mokyklos

lietuviq kalbos ir literat[ros PUPP vidurkis

- 7, KupiSkio savivaldybes - 6,3, o Lietuvos mokiniq -

6.26. Mokyklos matematikos PUPP vidurkis

- 4.74. Mokyklos vidurkis

-

5. KupiSkio savivaldybes

-

4,54, o Lietuvos mokiniq

didesnis nei raiono ir Lietuvos.

2019 rn. PUPP Mokykloje laike 4 mokiniai. Mokyklos lietuviq kalbos
PUPP vidurkis

- 6, Kupi5kio

PUPP vidurkis

-

ir

literatDros

- 6,23, o Lietuvos mokiniq - 6,28. Mokyklos matematikos
savivaldybes - 5,59, o Lietuvos mokiniq - 5,29. 2019 m. PUPP del

savivaldybes

5,5, Kupi5kio

Covid- l9 nebuvo organizuojamas, mokiniams buvo pasi[lyta pasitikrinti savo Zinias, keturi mokiniai
teige esantys patenkinti savo pasiekirnais. kurie atitiko jq metinius ivertinimus.
2020 m.lapkridio menesi visi Mokyklos 5 ir 9 klasiq mokiniai dalyvavo nuotoliniame

e-NMPP. Penktokai atliko skaitymo (teksto suvokimo). pasaulio paZinimo

ir

matematikos testus

online. Devintokai atliko skaityrno (teksto suvokimo). matematikos, gamtos mokslq, socialiniq
mokslq testus online. Jie atitiko.lq gebejimq lygius.

Mokykla vykde 2 metq pro.jekt4 ,,Kompleksinis matematiniq kompetencijq ugdymo
modelis KUBAS", kurio tikslas buvo pasiekti, kad veikl4 tobulinandiq mokyklq 2019 m. matematikos
PUPP rezultatq bendras vidurkis

b[tq ne maZesnis kaip

SeSi.

Modelis leme geresni matematikos

PUPP rezultatq. Matematiniq kompetencijq stiprinimo modelis KUBAS apeme mokytojq
kvalifikacijos ir kompetencijq [gti (K)" uZduodiq parinkim4. adaptavim4 bei ,,banko" klrim4 QB) ir
tiketin4 mokiniq vidines motyvacijos ir akademines sekmes (AS) teigiam4 pokyti.

Mokykla dalyvauja projekte ,,Lyderiq laikas 3", inicijuoja modelio veiklas Mokykloje,
demesys skiriamas socialinio emocinio ugdymo stiprinirnui siekiant kiekvieno mokinio flgties. Nuo

n. spalio I d. Mokykla

! kitq 2 metq trukmes projekt4 ,,SvarraStis", kurio tikslas pagerinti veikl4 tobulinaneiq KLrpiSkio ra.jono savivaldybes mokyklq mokiniq lietuviq kalbos
2020

isitraLrke

rezultatus. Projekte dalyvaujanciq mokyklq mokytojai kuria taisykliq bank4. Mokykloje vykdomos

individualios konsultacijos ir modulis 9 klases mokiniams siekiant mokiniq pasiekimq gerinimo.

2018-2020 m. Mokyklos mokiniai isivertino savo gebejimus

-

aktyviai dalyvavo

rajoninese ir respublikinese olirnpiadose ir konkursuose. Rajonineje matematikos olimpiadoje

-pirma

vieta. Vertimq ir iliustracijq projekte ,.Tavo Zvilgsnis 2019" ir 2020 m. -2laureatai. Projekte ,,Kalbq
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KengDra 2020"

-

2laureatai. Nacionaliniame mokiniq konkurse ,,Lietuvos kovq uZ laisvg ir netekdiq

istorija" 2020 m. - I laureatas. 2019 m. kovo

7 d. KupiSkio r. savivaldybes

Informaciniq technologijq

- II vieta). 2018 m. Kupi5kio
vietos. 2019 m. Kupi5kio r. lietuviq kalbos

turnyre, skirtame Lietuvos Nepriklausomybes atkDrimo dienai pamineti

r. lietuviq kalbos olimpiadoie 5-8 kl.
olimpiadoje 5-8 kl.

-

III

-

2 pirmos

tredia vieta. KupiSkio rajono 4 kl. mokiniq gamtamoksliniame turnyre

- I pirma vieta. 8 kl.
mokine ir 7 kl. mokine dalyvavo rajonineje etnokulttiros olimpiadoje tema,,Kalendorines Sventes'o I vieta. Dalyvavo Auk5taitijos regionineje etnokultDros olimpiadoje - III vieta. Kaimo vietoviq
m[sq" 2019 m. - 2 vieta. Kalediniame krepSinio 3x3 turnyre

,,Gamta Salia

II. III

-

I vieta. Ilespublikinianre konkurse ".Olympis"'dalyvavo l4 mokiniq- I,
laipsnio diplomai. Rajoniniarne specialiqiq Lrgdymosi poreikiq vaikq ir mokiniq konkurse

mokyklq fLrtbolo tLrrnyre

,,Kaledinis angelas"

- I laureatas.

Nuo 2019 rnetq rugseio ldienos prie Mokyklos strateginio plano igyvendinimo
prisijunge KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos skyrius Anta5avos mokykla-daugiafunkcis
centras (toliau

-

Skyrius).

Mokiniq pasiekimq gerinimas.

Skyriu.je buvo sudarytos s4lygos kiekvienam mokiniui

mokytis pagal jo gebejimus ir pasiekti kuo aukStesniq rezultatq. Visiems mokiniams buvo sudarytos
lygios galimybes i dalykines konsultacijas.

2019-2020 m. ffr. Skyriu.ie mokesi 28 pradiniq klasiq mokiniai. 4 mokiniq metiniai
pasiekimai buvo ivertinti aukStesniuo.iu lygmeniu.
lygrnenirnis. Pradini iSsilavinime igUo

l0

rnokiniq

-

pagrindiniu

ir

aukStesniuoju

7 ketvirtos klases mokiniai. Pradiniq klasiq mokiniai -

motyvuoti. jiems geresniq mokyrnosi rezultatq pade.io siekti mokymo metodq ivairove pamokose,

mokytojq dalykine kompetenci.ja. tarpdalykine integracija

bei tevq

ir

mokytojq

glaudus

bendradarbiavimas. Mokytojai naudo.io elektronines EMA pratybas. Mokiniai tobulino paZinimo,

komunikavimo

ir mokejimo mokytis kompetencijas,

bendravim4

ir

bendradarbiavim4, stiprino

nuotolinio darbo igldZius.

1-4 klasiq mokiniai tobulinimo skaitymo igudZius projekte ,,Skaityk ir tu".
2019-2020 m. m. Skyriuje mokesi 2 prieSmokyklinio amZiaus vaikai. Jq gebejimai ir
pasiekimai lvertinti mokytojo rekomendacijomis ir Sie vaikai perkelti i pirmq,A klasg.

5-8 klasese mokesi l8 rnokiniq.
poreikius.

3 mokiniai mokesi pagrindiniu

iS

.irl 2 mokiniai. turintys specialiuosius ugdymosi

lygmeniu. likusieji patenkinamu. Zemesni mokiniq

pasiekirnai siejami su mokymosi motyvacijos stoka bei susidariusia ekstremalia situacija Lietuvoje,

kai mokiniai privalejo daugiau mokytis savarankiSkai. nes ugdymosi procesas vyko nuotoliniu bldu.
Mokytojams nuotolinis ugdymas iskele naujus tikslus koreguoti ugdymo programq bei dalykq planq
dermg

ir igyvendinim4, informaciniq komunikaciniq technologijq ir dalykq kompiuteriniq programq

4

panaudo.iilxel ugdymo procesc.30 proc. parnokil bul'o vedamos sinchroniniu brldu, dalis mokytojq

naudojo EDUKA klases platfbrmq.
100

proc.5-8 klasiq mokiniq dalyvavo tarptautineje lietuviq kalbos, anglq kalbos ir

matematikos olimpiadoje ,,KINGS". Dauguma

14 ir 5-8 klasiq mokiniq dalyvavo

tarptautineje

dalykq olimpiadoje,,OLYMPIS 20 I 9".
2020 metq lapkridio rnenesi visi 5 klases mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokiniq
pasiekimq vertinime, kuris vyko nuotoliniu b[du. Buvo vertinami skaitymo, matematikos ir pasaulio
paZinimo pasiekimai.

l0

klaseje mokesi

ir pagrindini

i5silavinim4 igijo

4 mokiniai.2 mokiniai mokesi

pagrindiniu lygmeniu. Lietuviq kalbos ir literat[ros bei matematikos PUPP mokiniai laike nuotoliniu
bDdu. Vienas n-rokinys tgsia nroksl4 KupiSkio Lauryno Stuokos-Gucevie iaus gimnazijoje, 2 mokiniai

mokosi KupiSkio technologi.ios ir verslo mokykloje.

Vienas mokinys dalyvavo

4

rajoninese olimpiadose.

Visi 34, 5-7 ir 8-10

klasiq

mokiniai nuotoliniu bDdu dalyvavo Nacionaliniame kritinio mqstymo problemq sprendimo konkurse.

Mokiniai dalyvaudami tobulino komunikavimo

ir

mokejimo mokytis kompetencijas stiprino

nuotolinio darbo ig[dZius.

Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos kelimo renginiuose, siekdami tobulinti savo Zinias ir
gebejimus bei jas sieti su mokinio pasiekimq paLanga. Dalis mokytojq dalyvavo nuotoliniuose
semlnaruose.

Skyriaus bendruomene

ir

toliaLr igyvcndino socialinio emocinio ugdymo LIONS

QLJESI'program4: .lungtines ikinrokyklines-prieSmokyklines (toliau -.llPUG) grupes vaikai
klasiq mokiniai tgse prograrn4 ..Laikas kartu". 5-8

ir l0 klasiq mokiniai -

ir 14

program4 ,,Paauglystes

kryZkeles: gyvenimo ig[dZiq ugdymas".

Nefbrmaliajame Svietirne dalyvavo 100 proc. (neskaidiuojant trediosios ktino kultflros
pamokos) mokiniq.

II

5 mokiniai mokesi KupiSkio meno mokyklos

Anta5avos skyriuje.

strateginio tikslo igyvendinimas. Pl€toti atvir4 bei patraukli4 mokyklos kultur4

bendruomen0je.

Mokiniq pilietiSkumo Dgdiai bei vertybiniq nuostatq formavimui itake turejo
dalyvavimas Siuose rengini uose:

2020 m. Mokykla dalyvavo pro.iekte ."Mokyklq apr[pinimas gamtos ir technologiniq
mokslq priemonemis" (pro.iekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-Y-704-02-0001). Projekto tikslas
bendrojo ugdymo istaigq tinklo veiklos efektyvum4. Projekto uZdavinys
technologiniq mokslq mokymo(si) aplinkE (vykdyto.ias

-

- didinti

- modernizuoti gamtos ir

Svietimo aprfipinimo centras). Mokykla

buvo aprlpinta 5-8 klasiq gamtos mokslq. Siuolaikiniq technologijq, i5 dalies matematikos ir
informaciniq technologijq mokymo priemonemis bei iranga.
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Siekiant saugios aplinkos formavimo" telkiant Mokyklos ir kaimo bendruomeng 2020

m. igyvendintas Sporto remimo fondo leSomis finansuoiamas sporto projektas Nr. SP20l9-l-ll0
..Alizavirs rnokyklos stadiono rekonstrukci.ia". Bendra pro.iekto vert€

-

79 956,32 eurai. Pagerinta

Alizavos pagrindines mokyklos stadiono b[kle: lrengta rnoderni krepSinio / tinklinio aikStele, 100
metrq begimo takas, Suoliduobe. Sudarytos palankios sqlygos ugdyti Alizavos kraSto vaikq, jaunimo,
suaugusiqiq ir neigaliqjq fizini aktyvum4, siekiant populiarinti sveik4 gyvensen4 ir sporto veiklas.

Siekiant pletoti atvirE bei patraukli4 mokyklos kultUr4 bendruomeneje. 95 proc.
Mokyklos mokiniq pagilino savo pilietines ir tautines vertybes dalyvaudami Siuose renginiuose:

Mokykla dalyvavo projekte ..Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pletra" (10 k[no
kulturos ir fizinio aktyvumo edukaciniq veiklq

apsilankymq Pasvalio sporto mokyklos baseine (8-

-

l0 klases)). Dalyvaujant projekte fiziSkai aktyv[s buvo 90 proc. mokiniq, i5moko plaukti ir jautesi
saugesni.

Mokykla dalyvavo KupiSkio
projektuose.

r.

savivaldl,bes neformaliojo vaikq Svietimo veiklq

5-10 klasiq mokiniai dalyvavo

pro.jekte ..Praeities vertybes ateities kartomso'.

Patraukliais rnetodais rnokiniai susipaZino su Alizavos kraSto istorija, paveldo objektais, holokausto

Lietuvoje istorija. Organizuotas kartq dailes pleneras. Bendradarbiauta su Skyriumi, Alizavos
miestelio bendruomene, Olego Karavajevo dailes studija. Dailes plenero dalyviq pieSiniais papuo5ta
mokykla. Tai graZus priminirnas rnokiniams apie girnto.lo kra5to istorij4.

Mokyklos bendruomene kasmet dalyvauia nacionaliniame aplinkosauginiame projekte
,,Mes r[Siuojam". 2020 m. mokiniai konstravo iSradimus iS elektroniniq atliekq, klre eilera5dius

ekologine tema, pie5e pie5inius

ir

dalyvavo respublikiniame konkurse. Projekto organizatorh4

konkurse ..lSradirnas i5 elektronikos ir bateri.iq atliekq"

- III vieta.

Mokykla dall,vavo respLrblikinejc akci.jo,ie ..Metq knygos rinkimai". Laimeta paraiSka
ir gautas vaikq knygq penketLrkas. Pradiniq klasiq mokiniai paruoSe inscenizacijas, pristate Alizavos

ir AntaSavos bendruomenems. Organizuota bendruomenes iSvyka i Vilniaus knygq mugg, dalyvauta
jos renginiuose plediant mokiniq akirat!.
Dalyvauta tarptautiniame projekte..SiaLrres Saliq literat[ros savaite2020*. Lietuviq ir
anglq kalbomis mokiniai raSe raSinius pagal Metq plakat4 temomis ,.AS ir pasaulis", ,,AS

-

pasaulio

pilietis". Organizuota virtuali geografijos pamoka apie keliones, kur mokiniai diskutavo apie norvegq
raSytojos Kristinos Roskifte paveiksleliq knyg4,,Visi

iki vieno".

Lietuvos nepriklausomybes 30-mediui palymeti Mokykla organizavo tarptautini
pieSiniq konkursq ..leSkok kaip cluonos ir atrasi". Mokiniai sLrsipaZino su smulkiqia lietuviq tautosaka:

patarlemis. priezodLiais. mislerrris. Piesiniais reflektavo savo poZiIri. nuomong bei patirti. Sulaukta
pieSiniq i5 Mokyklos" Skyriaus. Salarniescio pradinio ugdyrno skyriaus, i5 Atlantos lituanistines
mokyklos ..Saule" Dunwody mieste Jungtinese Amerikos Valstijose.

6

Mokyklos kultUros ivaizdi padejo formuoti internetinis mokyklos

laikraStukas

,.Sratinukas". LaikraStuko deka buvo organizuojami virtualDs renginiai karantino metu pletojant
atvi r4 bei patraukl iq

kult[rq bendruornenej

e.

Mokyklos rnokiniq tarybos prezidente organizavo virtuali4 apklaus4,,ValdZios Zmones
apie knygas". Klausimynai buvo iSsiqsti KupiSkio r. savivaldybes vadovams bei tarybos nariams ir
sulaukta atsakymq.

Mokiniq taryba inicijavo ir igyvendino virtLraliq iniciatyv4..Sypsokites mokytojai!".
Mokyklos biblioteka inicijavo ir organizavo tarpmokyklini protq m[Si ,,Nuo Kotrynos

iki Lois Lowry distopijos". Pasirinkta Kotrynos Zyles,,Sukeistas", Lois Lowry
,.Siuntejo" knygq ciklas. Knygas skaite 7-10 klasiq mokiniai ir ruoSesi protq mDSiui. Protq m[Sis
Zyles mitologijos

organizuotas nuotoliniu b[du. Dalyvavo Mokyklos. Skyriaus. NoriDnq Jono Cemiaus pagrindines

mokyklos, Kupi5kio Povilo Matulionio progimnazijos, Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos ir
i5 AnykSdiq r. Traupio pagrindines mokyklos.

Mokykla uL organizuotus skaitymo skatinimo renginius laimejo pagrindini IBBY
Lietuvos skyriaus organizuoto konkurso Tarptautinei vaikq knygos dienai pamineti prizy- geriausiq
2019 metq knygr{ vaikarns ir paaLrgliarns rinkini.

Mokyklos deSimtos klases mokiniq meninis projektas ,.Laiptai

i

knygq karalystg"

dalyvavo Tarptautineje pandemijos vitrinoje. kuri organizavo Action for Media Education" (JAV),
mokiniai iSreiSke savo meninius gebejimus.

Ugdant emociSkai stiprq

ir fizi5kai aktyvq piliet! - Mokyklos bei Kupi5kio

kra5to

jaunie.ii turistai, igyvendindami vasaros laisvalaikio uZimtumo projekt4 ,,PaZinkime Baltijos Salis

kaimynes", pesdiomis keliavo po Estijos Saarema

ir

Hiiuma salas bei Baltijos

jlros

pakrante

Latvijoje, tyrinejo gamtos ivairovg, gilino istorines Zinias, analizavo Baltijos Saliq panaSumus bei
skirtLrmus. iSbande fizing bei psichologing tvirtybE.

Mokykla dalvvaLria pr.o.jekte ..Mokyklos eina". skatinandiame moksleiviq judejimo
aktyvr-rntq. vaikams

ir

paauglianrs flzinio aktyvumo veiklas pristatant nau.jai. Projektas vykdomas

2020-2021 metais, atliepiarna ! antr4ji strategini tiksl4

-

frziSkai aktyvaus piliedio ugdymas.

2018-2020 m. Mokykloje buvo tobulinami mokiniq socialiniai gebejimai. Kasmet
igyvendinama (tgsiama) patydiq

ir

smurto prevencine programa pradiniq klasiq mokiniams

.,lveikiame kartu".5-10 klasiq rnokiniai dalyvavo patyditl

ir

integruotoje smurto prevencineje

programoje. Mokykla nuo 2019 m. pradejo igyvendinti SaviZudybiq prevencijos program4, kurioje

dalyvauja 9-10 klasiq mokiniai. Kasmet organizuojamas

l-5

klasiq mokiniq tyrimas apie smurto,

patydiq paplitim4 mokykloje .2019 m. pavasari 9 klases mokiniai dalyvavo tarptautiniame narkotikq

ir kitq psichikq veikiandiq tyrinre trsPAD.
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Siekiant Mokyklos strateginiq tikslq Mokykla bendradarbiauja su KupiSkio Socialiniq
paslaugq centru, KupiSkio rajono Alizavos seniunijos darbuotojais, Kupi5kio policijos komisariato
bendruomenes pareigDnemis. Valstybes vaiko teisiq apsaugos

ir

ivaikinimo tamybos PaneveZio

apskrities skyriumi KupiSkio ra.jone" KLrpiSkio r. savivaldybes vieSqia biblioteka. KupiSkio kult[ros
centru bei io padaliniais.

Pl0toti atvir4 bei patraukli4 mokyklos kultlirq bendruomeneje. Skyrius mokiniq
pilietiSkumo [gties paLangai bei vertybiniq nuostatq formavimui itakos turejo dalyvavimas Siuose
renginiuose: tautinis projektas ..Prezidentas Antanas Smetona

-

geriausiq tautos charakterio vertybiq

skleidejas", pesdiqjq Zygis ,,Algimanto apygardos partizan4 kovq takais Simoniq girioje", pilietine

akcija,,Atmintis gyya, nes liudija", protq mDSiai, skirti tautinems Sventems pamineti: ,,A5labai myliu
Lietuv4 - o ar j4 myli Tu?.." ir Lietuvos nepriklausomybes atkDrimo 30-ediui pamineti, akcija ,,Mes
prisimename", skirta Zydq genocido aukoms pamineti. Tolerancijos dienos minejimas (simbolinis
,.Svyturys""..Tolerancijos delione"'). renginiq ciklas. skirtas Lietuvos nepriklausomybes atkDrimo 30-

ediui pamineti. Mokiniai vykde kaledinE akciiq..Pasveikink vieniSq Zmogq".

l0

klases mokiniai

dalyvavo nacionaliniame konkurse ..Lietuvos kovq uZ laisvg ir netekdiq istorija" ir tapo konkurso
nugaleto.iais. apdovanoti diplomais ir vertingais prizais. Kiekvienais metais vyresniq klasiq mokiniai

dalyvauia Konstituciios egzamine. Mokykla buvo ivertinta kaip pilieti5kiausia savivaldybes
mokykla.

Sistemingai vyko sveikatos stiprinirno renginiai: klases valandeles, paskaitos,
viktorinos, iSvykos, varZybos, sporto dienos.

Skyriuje buvo vykdomos prevencines programos, projektai, konkursai, susitikimai,
mokiniai ir jq tevai aktyviai dalyvavo.juose. Tevams buvo organizuoti susitikimai su ivairiq sridiq
specialistais, kurie atsake i tevarns r[pimus klausimus" teike patarimus vaikq auklejimo klausimais.
Skyrius tapo patrauklus savo kultDra bendruomeneje.

Dauguma mokiniq Skyriuje jautesi saug[s, dalyvaujantys Skyriaus bendruomenes
veikloie.
SkyriLrs bendradarbiauja su KupiSkio kult[iros centru bei .io padaliniais, KupiSkio r.

ir

savivaldybes vieSEia biblioteka

AntaSavos padaliniu. KupiSkio

r.

savivaldybes vaiko teisiq

apsaugos tarnybos skyriumi, socialiniq paslaugq centru. KupiSkio r. prieSgaisrine gelbejimo tarnyba,
sveikatos prieZi[ros institucijomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS
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Mokyklos 2021-2023 metr{ strateginis planas parengtas vadovaujantis KupiSkio rajono
savivaldybes 2020-2030 metq strateginiu pletros planu. patvirtintu KupiSkio rajono savivaldybes
tarybos 2020 m. kovo

l9 d. sprendimu Nr. TS-74..DeI

KupiSkio rajono savivaldybes2020-2030

metq strateginio pletros plano patvirtinimo", Kupi5kio rajono savivaldybAs 2020-2022

metq,

strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2020 m. vasario 20 d.
sprendirnu T5-26 ..Del KupiSkio ra.iono savivaldybes tary'bos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.

T5-26 ..Del KupiSkio ra.jono savivaldybes 2020-2022 rnetq strateginio veiklos plano patvirtinimo"
pakeitirrio" (su velesniais pakeitirnais ir papildymais). Strateginio planavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. rugp.i[dio 25 d. nutarimo Nr.l220 redakcija),,Del strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo". Strateginio planavimo savivaldybese rekomendacijomis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. gruodZio 15 d. nutarimu Nr. 1435 ,,Del Strateginio
planavimo savivaldybese rekomendacijq patvirtinimo", Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1308 ,,Del

geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos strateginiu

planu 2018-2020 rn.. patvirtintu KupiSkio r. Alizavos pagrindines rnokyklos direktoriaus 2018 m.
kovo 26 d. isakyrnu Nr. V-l8..Del 2018-2020 strateginio plano patvirtinirno".

Mokyklos strateginio plano paskirtis

Mokyklos vystymosi perspektyvas

ir

-

efektyviai organizuoti istaigos veikl4, numatyti

prioritetus. pastoviq kait4, telkti mokyklos bendruomeng

mokyklos vizijai igyvendinti. aktualioms problemoms sprgsti. mokiniq pasiekimams gerinti,
ob.iektyviarn ir kokybiSkam ugdymo proceso organizavimui kintant aplinkybems ir situacijai.

Rengiant Mokyklos 2021-2023 metq strategini plan4 vadovautasi Siais principais:
bendruomenes itraukimu, partneryste. uZdaviniq apibreZtumu

ir pagristumu, priemoniq realumu ir

igyvendinimu, strateginio plano lankstumu ir proceso tEstinumu, kreiptas demesys i mokyklos vidaus
isivertinimo rezultatus.
Strateginio plano rengimui Mokyklos Mokytojq tarybos posedZio metu sudaryta darbo
grupe. patvirtinta direktoriaus 2020 rn. gruodZio 7 d. isakymu Nr. V-63 ,,Del darbo grupes sudarymo",

kurios nariai

-

Mokyklos direktorius, mokytoja vykdanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui

funkcijas, Vaiko geroves korrisiios pirmininke, socialine pedagoge" mokytojai

ir Mokyklos

bibliotekininke. I strateginio plano rengirnq buvo itraukta visa Mokyklos bendruomen0, vykdytos
nuotolines diskusijos su mokiniais

ir

mokytojais, pasi[lymus teike Mokyklos metodine taryba,

Mokyklos veiklos grupe, Mokiniq taryba ir Mokyklos taryba.

SITUACIJOS ANALIZE
ISORES APLINKOS ANALIZ E
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Politiniai-teisiniai veiksniai. Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi savivaldybeje apib[dinandiq

rodikliq yra Svietimo prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos struktflrq ir
ugdymosi poreikiq dermg, pradinio, pagrindinio. neformaliojo Svietimo teikejq tinklo
pakankamum4" kuris uZtikrina asmenq ugdymqsi. Kupiskio raiono savivaldyb€s2020-2030 metq
strateginiame pletros plane II prioritetu iSskiriama
visuomend. 2.1.1. uZdavinys
2.1.2. uLdavinys

-

- iSsilavinusi,

- tobulinti ugdymo(si)

socialiai atsakinga, sveika ir saugi

infrastrukt[r4

ir aplink4, diegti

inovacijas;

gerinti Svietimo paslaugq kokybg, pakankamum4 ir pasiekiamum4.

Lietr"rvos Respublikos Svietirno. rnokslo

ir sporto rninisteriios 2020-2022 m. strateginio veiklos

plano. patvirtinto Lietuvos Rcspublikos Svietimo. rnokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 6 d.
isakymu Nr. V-163 ..Del Lietuvos RespLrblikos Svietimo. rnokslo ir sporto ministerijos2020-2022

metq strateginio veiklos plano patvirtinimo", misija

-

kiekvienam prieinamas kokybiSkas

Svietimas.

Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokydiai. Sparti kaita, nauji pokydiai ivairiose
srityse kelia naujus reikalavimus
sistemai. Moksl4

ir Svietim4

ir

asmeniui,

ir

visuomenei, kartu ir juos ugdandiai Svietimo

pripaZistant prioritetine Salies sritimi, siekiama garantuoti visuotini

ankstyvqji ikimokyklini ir prie5rnokyklini ugdym4 uZtikrinant Svietimo sistemos kokybg. 20212030 m. Svietimo pletros programoje (priemoniq kryptis

-

3.1.2.) pabrehiamas vienodo starto

Svietirne galimybiq uZtikrininras. padidinant ikirnokS,klinio ugdymo

ir

visos dienos mokyklos

prieinamumo paslaugas asmenirns. patiriantierns atskirti.

Mokykla savo veiklq grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais,

KupiSkio savivaldybes tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, mokyklos
nuostatais.

Ekonominiai veiksniai. Lietuvos ekonomines raidos perspektyvos keidiasi nedaug. Kai kurie
darbo rinkos rodikliai, bltent uZimtqjq skaidius irdarbo jega, pastaruoju metu didejadaugiau, nei

tiketasi. Jq kait4 i5 dalies veikia migracija. Tai turi itakos naujausiems darbo rinkos rodikliams,

bet nepakeicia esminiq dernografiniq tendenci.jq. Darbingo
skaidirrs toliau maLeia..li maZina

ir gyventojq

- l5-64 m. -

mirtingumas.

ir

amZiaus gyventojq

menkesnis iaunq gyventojq,

lsiliejanciq !aptariamo amZiaus gyventojq grupg, skaidius. Sie demografiniai pokydiai Ladamiir
artimiausiais rnetais. 2018 ni. Lietuvos Dkio augimas sieke 3.6 proc. Ukio pletra 2019 m.letejaprognozuojama. kad realioio BVP augimas sudarys 2.8 proc. Sudetinga padetis darbo rinkoje veikia
ne

tik [kio aktyvumo. bet ir kainq kaitos rodikliLrs. Daug daugiau nei darbo

na5umas kylantis darbo

uZmokestis didZiausi4 itak4 daro paslaugq kainoms, kuriq didejimas jau antrus metus i5 eiles lemia
maZdaug treddali bendrosios infliacijos. Infliacija 2018 m. sudare 2,8 proc. DidZiausi i5SUkiai

-
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skurdas ir socialine atskirtis. dide.ianti pajamq nelygybe" gyventojq senejimas, emigracija, maLas
gimstamumas. Lietuvt'rs Respurblikos V1'riausybe numato Svietimui skiriamq nacionalinio biudZeto
asignavimq dalies nuo BVP augim4, bet infliacijos augirnas yra spartesnis, todel ir padidejusiq le5q
nepakanka b[tiniems poreikiams patenkinti: brangsta vadoveliai, mokymo priemones, dideja
iSlaidos aplinkos iSlaikymui. Mokymo ir biudZeto leSq pakanka b[tiniausioms iSlaidoms finansuoti.
Jq stinga mokymo priemonems isigyti. MaLAja valstybes iSlaidos !vairiems projektams, mokyklos

pritraukiamos papildornos leSos dalyvaujant rajono. Salies projektuose. Nepalanki ekonomine
situacija stabdo daugelio imoniq

- potencialiq mokyklos

remejq veikl4, todel sudetingiau gauti

paramE,leidZiandi4 gerinti mokyklos materialing bazg. Socialiai remtinq Seimq, kuriq vaikai lanko

mokyklE" skaidius stabilus. SLrnki dalies gyvento.iq finansine padetis didina mokyklos
isipareigojirnus. Mokyklo.ic 2018 m. nenrokanrq nraitinirnq gavo 42 mokiniai, 2019 m.
mokiniq" 2020 rn.
201 8 m.

-

-

40

50 rnokiniq. Dalis tevq nera pajeg[s aprDpinti vaikus mokinio reikmenimis.

nupirkti butiniausi mokinio reikmenys

I
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mokiniq ,2019 m.

-

l3 mokiniq, 2020 m. -

16

mokiniq. Skyriuje rugsejo I d. nemokam4 maitinim4 gavo 30 mokiniq.
Socialiniai veiksniai. Pastaraisiais metais gimstamumas Salyje tiek KupiSkio rajono savivaldybeje
maLeja. Alizavos seni[nijoje gimstamumas: 201 9 metais gime 16 vaikq, per vienuolika 2020 metq

menesiq-

ll

vaikq.

Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi KupiSkio savivaldybeje apibDdinan0iq rodikliq yra Svietimo
prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos struktlrq

pradinio. pagrindinio" vidurinio

ir

ir ugdymosi poreikiq dermE,

nefbrrnalio.jo Svictimo teikejq tinklo pakankamum4, kuris

uZtikrina asmenLl ugdyrr4si.
Mokyklo.ie yra Jungtine ikirnokykline ugdymo grupe nuo 2019 metq veikia vaikq dienos centras,

kur uZsiemimus lanko 15 vaikq i5 ivairiq Seimq.
Socialing rizikq patiriandiq Seimq skaidius maLai kinta: 2018 m. mokykl4 lanke 1 9 vaikq i5 7 Seimq;
2019 m.

-

l3 vaikq

iS

6 Seimq. 2020 m.

-

l6 vaikq

i5

7

Seimq.

Seimoms (ir vaikams individualiai) socialine pagalba teikiama pagal poreiki.

Socialine parama (nemokamas maitinimas. apr[pinimas bDtiniausiais

mokinio

reikmenimis) mokiniams teikiama atsiZvelgiant i administracijos direktoriaus sprendimus.
Blogeja vaikq sveikata. Tarp Lietuvos mokyklinio amZiaus vaikq sveikatos sutrikimq vyratja
rege.iirno defektai. laikysenos sLrtrikirnai" ivairaus laipsnio skoliozes (25 proc. Lietuvos mokiniq
diagnozucr.iama

ydinga laik1,sena.8 proc.

-

skolioze). PanaSi situaci.ja KupiSkio rajone bei

Mokykloje.

Technologiniai veiksniai. Pandemijos metu mokykloje sekmingai organizuojamas nuotolinis
ugdymas. Bendruomenes nariai (rnokytojai, mokiniai. tevai) supaZindinti su oficialiai naudojamu

