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didZiausi4 itak4 daro paslaugq kainoms, kuriq didejimas jau antrus metus i5 eiles lemia maldaug

treddali bendrosios infliacijos. Infliacija 2018 m. sudard 2,8 proc. DidZiausi iSS[kiai

-

skurdas ir

socialind atskirtis, didejanti pajamq nelygybe, gyventojq senejimas, emigracija,

maLas

gimstamumas. Lietuvos Respublil<os Vyriausybe numato Svietimui skiriamq nacionalinio biudZeto
asignavimq dalies nuo BVP augim4, bet infliacijos augimas yra spaftesnis, todel ir padidejusiq le5q

nepakanka bfltinierns poreikiams patenkinti: brangsta vadoveliai, mokymo priemones, dideja
i5laidos aplinkos i5laikymui. Mokymo ir biudZeto le5q pakanka b[tiniausioms i5laidoms finansuoti.
Jq stinga mokymo priemondms isigyti. MaLEja valstybes i5laidos ivairiems projektams, mokyklos

pritraukiamos papildomos le5os dalyvaujant rajono, Salies projektuose. Nepalanki ekonomine
situacija stabdo daugelio imoniq

-

potencialiq mokyklos remejq veikl4, todel sudetingiau gauti

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

mokykl4, skaidius stabilus. Sunki dalies gyventojq finansine padetis didina mokyklos
jsipareigojinrus. Mokykloje 2018 m. nemokamq maitinirnq gavo 42 mokiniai, 2019 m.

nrokiniq, 2020

n. -

-

40

50 mokiniq. Dalis tdvq nera pajegDs apr[pinti vaikus rnokinio reikrnenimis.

2018 m. nupirkti bfitiniausi mokinio reikmenys 19 rnokiniq,2019 m.

-

13 mokiniq, 2020 m.

-

16

mokiniq. Skyriuje rugsejo 1 d. nemokamq maitinim4 gavo 30 mokiniq.

Socialiniai veiksniai. Pastaraisiais metais gimstamumas Salyje tiek KupiSkio rajono savivaldybeje
maLeja. Alizavos

nrencsiq-

ll

senilnijoje gimstamumas:2019 metais girne l6 vaikq, pervienuolika 2020 metq

vaikq.

Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi Kupi5kio savivaldybeje apibldinandiq rodikliq yra Svietimo
prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos strukttlry

pradinio, pagrindinio, vidurinio

ir

ir

ugdymosi poreikiq dermg,

neformaliojo Svietimo teikejq tinklo pakankamum4, kuris

uZtikrina asmenll ugdym4si.

Mokykloje yra Jungtine ikimokykline ugdymo grupe nuo 2019 metq veikia vaikq dienos centras,
kur uZsiemimus lanko l5 vaikq i5 ivairiq Seimq.
SocialinE rizrkqpatiriandiq Seimq skaidius maLai kinta: 2018 m. mokyklq lanke 19 vaikq i5 7 Seimq;
2019 rn.

-

13

vaikq i5 6 Scimq, 2020 m. - l6 vaikq i5 7 Seirnq.

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

Socialine parama (nemokamas maitinimas, aprupinimas butiniausiais mokinio reikmenirnis)
mokiniams teikiama atsiZvelgiant i administracijos direktoriaus sprendimus.

Blogeja vaikq sveikata. Tarp Lietuvos mokyklinio amZiaus vaikq sveikatos sutrikimq vyrauja
regejimo defbktai, laikysenos sutrikirnai, ivairaus laipsnio skoliozes (25 proc. Lietuvos mokiniq
diagnozuojama ydinga laikysena,
Mokykloje.

8 proc. -

skolioze). Pana5i situacija KupiSkio rajone bei

11

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

kanalu

- TAMO elektroniniu dienynu.

Mokyrnosi priemoniq krep5elis papildyas bfitinomis

priernonemis, reikalingomis rnokytis nuotoliniu b[du. 100 proc. mokiniq aprDpinti prieigomis prie

EDUKA klasds. Skyriaus pradiniq klasiq mokiniai (100 proc.) naudoja EMA (elektroninio
mokymosi apliukoje) pratybas. Mokyklos 5-8 klasiq mokiniai papildomai naudoja lietuviq kalbos ir
matematikos EMA pratybas. Pradiniq klasiq mokiniams nupirkti 2 edukaciniai robotai ,,Photon" ir
interaktyvus kilimas.

Mokykloje ir Skyriuje gerai pasiekiarna interneto WI-FI prieiga. Mokykloje yra 75 kompiuteriai,

visi turi prieigq prie interneto. Mokiniai naudojasi 41 planSetemis. I mokiniui tenka 0,9
kompiuteriq. l3 klasiq irengti daugialypes terpes projektoriai, I interaktyrus ekranas. Sekmingai
funkcionuoja Alizavos pagrindines mokyklos internetinis laikra5tukas ,,Sratinukas"
https:/isratinukas.wixsite.com/sratinukasl ir mokyklos tinklalapis www.alizava.lt.

VIDINES APLINKOS ANALIZE

I d. duornenimis sufonnuoti 8 klasiq
kornplektai. 1,4 ir 2,3,7,8 jungtines klas6s, 5,6,9, l0 ir JIPUG. Skyriuje - suformuoti 5 klasiq
komplektai: 1,2 r 3,4, 5,6 ir 7,8 jungtines klases bei JIPUG. I5 viso rugsejo 1 d. Mokykloje mokosi
86 mokiniai, Skyriuje - 50 mokiniq. Mokykloje ugdomi 24 specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys
mokiniai (i5 jq mokiniq, ugdomr"l pagal pritaikytas Bendrqsias programas, skaidius - 5 mok..
rnokiniq, ugdomq pagal individualizuotas Bendr4sias programas, skaidius - 3 mok.). Specialiqfq
ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq kartu su logopedo pagalb4 gaunandiais Skyriuje - 18 mokiniq.
Organizacine strukttira. Mokykloje 2020 rn. rugsejo

jq a mokiniams nustatyti vidutiniai ir dideli poreikiai. Pagalb4 mokiniams teikia socialiniai
pedagogai, Iogopedai ir mokytojo padejejai. Mokykloje veikia KupiSkio r. Svietimo pagalbos
IS

tarnybos isteigtas vaikr4 dienos ccntras.

Zmogi5kiej i i5tekliai.

Mokykloje ir Skyriuje dirba 36 rnokytojai: 5 mokytojai metodininkai,29 vyresnieji mokytojai,
mokytojai. Mokykloje aptarnaujanti personal4 sudaro 8 nepedagoginiai darbuotojai, Skyriuje

-

2
5.

Mokyklos direktorius turi 34 metq vadybini darbo staLq. Mokykla neturi direktoriaus pavaduotojo
ugdymui etato. Skyriui vadovauja skyriaus vedejas.

Planavimo sistema.
Mokykla savo veikl4 planuoja rengdama 3 rnetq strategini veiklos planq, meting veiklos program?,
mokslo metq ugdymo planq. Mokytojai ra5o dalykq ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo
programas, mokyklos vaiko gerovds komisija (MVGK) rengia metin! savo veiklos plan4

igyvendinim4 atsiskaito rnokyklos direktoriui triokslo metq pabaigoje.

ir uZ jo

t2

Finansiniai i5tekliai. Mokyklos veikla finansuojama i5 valstybes

ir

savivaldybes biudZeto le5q,

pajamq imokq, 2 proc. pajamq mokesdio, projektiniq le5q. 2020 metq mokyklos veiklai finansuoti i5

viso skirta 736983 Eur. I5 jq: mokymo le5os 462113 Eur., biudZeto leSos 193250, pajamq imokq

4335Eur.,2proc. pajarnq mokesdio le5os 565 Eur., projektines le5os 74848 Eur., parama mokinio
reikmdms 1872 Eur.

SSGG ANALIZE

STIPRYBES

GALIMYBES

Kvalifikuoti mokytojai.
Dalies mokiniq PUPP vidurkiai aukStesni nei
rajono ir Salies mokyklq rezultatai.

Mokytojai gilinasi 1 Siuolaikinio ugdymo
strategijas.

Aktlvi projektine veikla.
KDrybine veikla.
Komunikuoj anti bendruomene.
Mokykloje per LL3 veiklas stiprinamas SEU.
Gera sportin6 baze.
Skyriaus bendmomene igyvendina socialinio
emocinio ugdymo LIONS QUEST program4.
Bendruomenes telkimas ugdant etning kulh1r4.

Ugdomojo proceso tobulinimas.
Teigiamas mokyklos lvaizdis ir i5skirtinurnas.
Gilinamos paZinimo galimybes bei ivairinamas
ugdomasis procesas; praturtinta ugdymo(si)
baze; plati gerosios patirties sklaida.
Efektyvesnis problerrq sprendimas.
Augantis sporto varZybtl ir sveikatingumo
renginiq dalyviq skaidius.
Tevq itraukimas !mokymosi optimalumo, tikslq
ir IP stebejirno aptarimq.
Tarpusavio santykiais paremtos mokymuisi
palankios bendruomenes k[rimas.
Mokyklos ir Seimos bendravimas ir
bendradarbiavimas etnokulttros ugdyrno
procese.

SILPNYBES

GRESMES

Mokiniq skaidiaus maZejimas.
Dauguma v aLinejandiq mokiniq.
MaLa dalis mokytojq dirba 3 ir daugiau dienq

Jungtines klases.
Sunku organizuoti neformalqji ugdym4.
Sudetinga organizuoti ivairiq darbo grupiq
veikl4, kolegialq pamokq stebejim4.
Kendia pamokos kokybe ir efektyvumas.

per savaitE.
Mokymosi rnotyvacij os silpnej irnas.

MISIJA, VIZIJ A, PRI ORITE TAI IR S TRATEGINIAI POKY

E

IAI

VIZIJA
Mokykla

-

rnokiniq,

jq

tevq

ir

rnokytojq bendruomene - savo veikl4 grindZianti

demokratiniais principais, ugdyrno procese taikanti paZangias technologijas, puoseldjanti etning

kultt1r4, ruo5ianti emoci5kai brandq

ir

fizi5kai aktyvq pilieti Siuolaikiniam besikeidiandiam

gyvenirnui.

MISIJA
Suteikti kokybi5kas Zinias, sudaryti motyvuojandi4 mokymosi aplink4, ugdyti
individualius gebejimus bei emoci5kai brandq ir fizi5kai aktyvq pilieti.
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VEIKLOS PRIORITETAI

L

Kokybi5ka pamoka.

2.
3.

Asmeninds paZangos uZtikinimas.
Emoci5kai brandaus, fiziSkai aktyvaus pitiedio ugdyrnas.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

II

I strateginis tikslas
Mokiniq pasiekimq gerinimas

I programa
Ugdymosi kokybes gerinimas siekiant

strateginis tikslas
Mokyklo s ku lt[ro s iv aizdZio pletoj imas ugdant
etnines vertybes ir skatinant suaugusiqq bei vaikq
tizin! aktvvurlq.
I programa
Etniniq vertybiq ugdymas

asmenin6s paZangos.

II

programa
Fizinio aktyvumo skatinimas

STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU IGYVENDINIMAS

Strateginis tikslas

l.

Mokiniq pasiekimq gerinimas.

Programos
pavadinimas
B endra informac
programq.

Veiklos kriterijus
Mokiniq, igijusiq pagrindini i5silavinim4, dalis.
Mokiniq, gaunanciq .jiems reikalingq individualiq
pedagoging, socialing, infbrmacing pagalbq dalis.
SEU stiprinimas mokykloje.
Mokiniq sudariusiq individualius planus (lP)
planus, dalis.
Mokiniq pasiekusiq patenkinam4, pagrindini ir
auk5tesnij! pasiekimq lygi, dalis.
PUPP iSlaikiusiq r:rokiniq dalis (ne maZiau 86
proc.), pagerejg 2021 m. lietuviq kalbos PUPP
r ezultatai (proj ekto,, Svarra5ti s " rezultatas ).

Ugdymosi kokybds gerinimas programa I.
ij

a ap ie

Programa skir-ta aukStesniq ugdymo

ir

ugdymo(si) rezultatq

r-rZtikrirrinrui.

Ugdymo turini pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo
poreikius ir iSgales brgstq kaip asmenybe, ugdytqsi pilieting ir tautinE

savimong, igytq kompetencijq, bUtinq tolesniam mokymuisi ir
prasmingam, aktyviam gyvenimui Siuolaikinej e visuomendj e.

Mokejimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis
rnokytis ir atkaklus uZsibreZto tikslo siekimas, atsakomybe uZ savo
mokyrnqsi; gebe.jirnai planuoti ir aprnqstyti tnokyrnosi procesi.l ir'
rezultatus, i5sikelti pamatuotus tolesnius uZdavinius, pasirinkti

1.4

lrokymosi

bhdr"rs; savo

stiprybiq

ir trr.lkumq Zinojimas, domejirnasis

niokymosi pasirinkiuro gaIimybernis.

Ugdymo(si) prieinamumas. SEU kompetencijq stiprinimas
4o$rkloje.
Programos tikslai.
Tiks h1 i gyvendtnimo krit erij ai.
Uidaviniy igyvendinimo priemones
Verti nimo kriteri.j a i.

Laukiamas tikslo
igyvendinimo rezultatas
(s

ie lcti n u

Tikslo
jgl,tvendinimo

kriter ij a u s rei k.i m 0)

laikas / terminas,
atsakingi
v1'kd1,toi11i

Tikslas 1.1.

Vertinimo kriterijus
(rezultato)

UZtikinti
kokybg

ugdymosi
gerinti
mokiniq pasiekimus.

UZdavinys 1.1.1.
Stiprinti mokiniq
atsakomybg uZ savo

mokym4si.

Prieruone 1.1.1.1

Mokiniq,

Ne maLtau 80

proc.

darandiq inovatyvls
ugdymo
palangq, metodai, [T, plan5et6s,
dalis.
Mokiniq, interaktyvus ekranas,
pasiekusiq auk5tesni edukaciniai robotai
metinj ivertinimq, dalis. ,,Proton" - del to geres
pamokq kokybe, mokiniq
Vertinimo kriterijus
jsitraukimas i veiklas.
(produkto)
Mokiniq,
darandiq 90 proc. mokiniq gaus
palangq, efektyviq ir savalaikg
individuali4
pagalb4 (tiek gabrls, tiek
dalis.
mokymosi
pamokq, turintys
Praleistq
tenkandiq
vienarn sunkumrl).
rnokiniui, skaidius

individuali4

.

2020-2023 m.

pamokq bus naudojami

Mokyklos
vadovybd,
mokyklos
mokytojai,
pagalbos

rnokiniui
specialistai

Ne maLiau 90 proc.
mokytojq
dalinsis
patirtimi,
igys

Reguliariai (ne maZiau kaip 2 refleksijos per m.
rn.) organizuoti rnokytojq patirties, igyvendinant
individualios mokinio paZangos vertinimo tvark4, kornpetencijq, reikalingq
veiksmingarn ir mokiniq
refl eksijos susirinkimus.
poreikius atitinkandiam
ugdymui organizuoti.
Priemone 1.1.1.2.
Visiems mokiniams
Mokymosi motyvacijos stiprinimas per SEU
sudarytos
lygios

galimybes
Priemone 1.1.1.3.
Tevq (globejq, rupintojq) itraukimas i vaikq
paZangos stebesen4. Skatinti dialog4 su mokiniq
tevais.

i

dalykines

konsultacijas.
Organizuojarnos
netradicines aktyviosios
pertraukos siekiant SEU.
Organizuojami tevq

susirinkimai

Priernone 1.1.1.4.
Kolegialus stebejimas integruotq ir atvirq pamokq

Priemone 1.1.1.5.
Visi 3-5 metq vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo

Klasiq aukletojai,
mokytojai.

ir

individual[s pokalbiai su
mokiniq tevais (globejais,
r[pintojais).

Mokytojai

Daugiau negu 50 proc.
mokytojq ves atviras

pamokas,

grup9.

stebes pamokas.

Prientone I .l .1.6.
Pandemijos metu ar mokinio ligos atveju, negalint

prieinamumas.

kolegialiai

UZtikrinamas ugdymo(si)

Naudojama

virtuali

Mokyklos

15

rnokyklos lankyti ilgesni laikotarpi vykdomas
nuotolinis ugdymas.
UZdavinys 1.1.2.
Vertininro kliterijus
(produkto)
rnokiniq Savivaldaus rnokymosi
pasiekimq
paZangos pamokoje
ir demonstruojandiq
pastovum4.
mokiniq dalis proc.
Priemone 1.1.2.1.
Sukurti pamokose palankias sqlygas savivaldZiam,
konstruktyviarn rnokymuisi.

UZtikrinti
ir
optimalumq

Priemone 1.1.2.2.
Teikti mokiniams savalaikg, paveiki4 pagalb4

tnokymo aplinka, kuriq
sudaro bendra sisterna ir /

ar keletas skirrirrgq
technologiniq priemoniq.

Ne

maLiau

80

proc.
mokiniq sudarys IP planus
ir sustiprins mokejimo
mokytis kompetencijE,
Zinos savo mokymosi
sunkumus ir Zinos, kaip
juos sprgsti.

Ugdymo

procesas

individualintojamasl
pritaikornas pagal poreiki

visiems

Priemoni 1.1.2.3.
Taikyti pamokose paveikias metodq ir formq
fvairoves strategij as.

Strateginis tikslas

2. Mokyklos kult[ros yvarzdLio
ugdant etnines vertybes ir

pletojimas
skatinant
suaugusiqjq bei vaikq fizini aktyvum4.

bendruon-rcne

Direktorius,
mokytoja
vykdanti
direktoriar-rs
pavaduotojo
ugdymui
funkcijas,
mokyklos
mokytojai,
klasiq aukletojai.

rnokiniams.
Dalyvaudami dvejq metq
projekte,,Svarra5tis" 9-os
klases mokiniai pagerins
savo lietuviq kalbos PUPP
rezultatus.

Veiklos kriteri US
Mokiniams suteiktos galimybes pastebeti etnines
vertybes kasdieniniarne gyvenime, siejant
ugdym4(si) su ktrybine veikla. Tevai
sudominami etnine kultUra ir skatinami
dalyvauti tradicinese Sventese, lankyti etnines
kultlros renginius.
Skatinarnos aktyviai sporluoti visos tikslines
grupes: vaikai ir jaunimas lki 29 m., Alizavos ir
Paleveneles bendruomeniq gyventojai, Zmones
su negalia.

Programos
pavadinimas
B endra informacij a apie
programq.

Etniniq vertybiq ugdymas programa I.
Mokiniai, atsiZvelgiant i jq amZiaus galirnybes ir poreikius, paZista ir
vertina savo kra5to etning kultDr4, suvokia save kaip tos kultiiros
puoseletoj4, ugdosi pasididZiavim4 ja. Siekiama, kad etnines kulttros
vertybes taptq mokiniq savastimi. Sudaromos s4lygos, kuo daugiau
patirti, patiems iSgyventi bei meginti i5reik5ti.

Progrumos tikslai.

Luukiuntus til;slo

Tilcs I ry ! gvv en d i n int o lciter ij ai.
Uid av iniq i gyv endin i mo p riemo nes
Vertinimo kriterijai.

jgyv endi n imo rezu ltatas

Tikslas 1.1.

Vertinimo kriterijus
(t'ezu ller lo )

(s

iektin

cr

kriterij uus reiki

m

i)

Tikslo
jgltvendinimo
lqikas /
terminas,
atsakingi
vykdytojai

1.6

Siekti, kad rnokiniai
paZintq ir vertintq gimto

Dalis
skatinamq

mokiniq,
dalyvauti

100 proc.
skatinami

mokiniq
dalyvauti
etnokultlros renginiuose. 70

2021-2023

n

m.

kraSto etning kult[r4, etnokultrlros
suvokq save kaip tos renginiuose. Dalis proc. Seimq isitraukia i
kultlros puoseletoj4, Seimq, isitraukusiq i mokyklos organizuojamus
ugdytqsi pasididZiavim4
ja.
UZdavinys 1.1.1.

Skatinti

mokinius

paZinti etning kultDrq
per ivairiq saviraiSk4.

mokyklos
organizuojamus
etninius renginius.
Vertinimo kliterijus
(produkto)
Mokiniq, dalyvaujandiq
etninio
ugdymo
b[reliuose, skaidius.
Organizuotq edukaciniq
i5vykq skaidius bei jose
dalyvavusiq mokiniq

etninius renginius.

Direktorius,
mokytoja
vykdanti
direktoriaus
pavaduotojo
ugdymui
funkcijas,
mokyklos
mokytojai,
bibliotekininke,
klasiq
aukletojai.

dalis.

Mokiniq,

dalyvavusiq

rajoniniuose

ir

nacionaliniuose
etnokultfiros

konkursuose

bei

projektuose, skaidius ir
mokiniu pasiekimai.
Priemone 1.1.1.1.

100 proc. pradinukq,

Etninio ugdymo bureliai

proc.

pradinukams

1r

vyresniems.
Priemone 1.1.1.2.
PaZintines ekskursii os
Priemone 1.1.1.3.

50

mokiniq, Bibliotekininke,
5-10 kl.
dalyvaujanditp etnokult[ros klasiq
b[reliuose bei ivairiose aukletojai.

paZintinese

ekskursijose,
bus sudarytos sqlygos igyti

Dalyvavimas rajoniniuose ir nacionaliniuose
konkursuose ir projektuose (etnokultrlros etnines kurybos Ziniq ir
olimpiada, moksleiviq lietuviq liaudies atlikejq gebejimq.
Iki l0 mokiniq, dalyvavusiq
konkursas ,,TRAMTATULIS" ir kt.)
Vertinimo

UZdavinys 1.1.2.

kriterijus

(produkto)

etnokultlros konkursuose
bei projektuose. igys

Vykdyti etnokult[rinius Organizuotq

etnokult[rines

projektus.

gebejimq.

bendruomends

lai5kos

etnokult[riniq projektq
skaidius ir kokybe, jose
dalyvavusiq mokiniq ir
jt1 Seimq dalis.

Prientone 1.1.2.1

.

Kalendoriniq Svendiq organizavimas kartu su
miesteliq bendruomenemis (Sventosios duonos
diena, UZgavenes, Velykos, Vaikq Velykel6s,
Jurgin6s, Rudens lygiadienis, Vdliuds, Kaledos)

Priemoni l.l .2.2.
Mokyklos Svente ,,Kalbos prieskoniai
Priemone

l.l.2.i

Mokiniai
pritaikys
Zinias ir

k[rybiSkai
etnokult[rines
gebejimus,

puoseles girntojo

kra5to

tradicijas.

Mokiniai
dalyvaus 100, Seimos - 70

- patarles"

proc.

Bus ugdomos dorovines ir

estetines

nuostatos.

Bibliotekininke,
klasiq
aukletojai.

t7
Bendruomenes

Zygis i

rnitologin!

kalnq

,,Dijokalnis".

iki 80 proc.
mokiniq.
Puoselejama bendruomen6s
etnokult[rine tradicija; jos
Dalyvaus

puoselejime dalyvaus

ne

maZiau 50 proc. mokiniq ir
50 proc. Seimq.

Programos
pavadinimas
Bendra inforntacija apie
programq.

Fizinio aktyvumo skatinimas programa II.
Skatinarnas vaikq ir jauninro fizinis aktyvumas.
Gyvenarrosios vietoves bendruor-nenes asmenys. itraukiarni j

sportines veiklas.
Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.
Skatinama nefgaliqiq sporto pletra.

Programos til<slai.
Tilcs lq i gvv e n di nim o l<ri t erij ai.
Uidaviniq igyvendinimo priemones
Vertinimo kriterijai.

Tikslas 1.1.

Vykdyti isipareigojrmus

igyvendinant Sporlo
rduiinrt-r fondo liiornis
finansuojamE sporto
projekt4 Nr. SP20l9-lI l0
,,Alizavos
mokyklos stadiono
rekonstrukcija".

Laukiamas tikslo
igyvendinimo rezultatas
(s

ie ktina kri te r ij

Tikslo
igyvendinimo
laikas /
terminas,
atsakingi
vykdytojai

aus rei ki mO)

Vertinimo kriterijus
(rezultato)

2021-2023 m.

Sudarytos sqlygos
vaikams ir jaunirnui.

m

Alizavos ir Paleventlis
bendruorneniq nariams
bei Zmonems su negalia
sportuoti. Visq grupiq

aktyviai

nariq

Direktorius,
mokyklos
mokytojai,
bibliotekininke,
klasiq
aukletojai.

sportuojandiq
skaidiaus

augimas.

UZdavinl,s 1.1.1.

Vertinirlo kriterijus
(produkto)

Organizuoti fizinio Aktyviai

aktyvurno

renginius
vaikams ir jaunimui.
Priemone l.1.l.l

sportuojandiq
vaikrl ir jaunimo
skaidiaus augimas.

Vykdyti nefonnaliojo ugdymo

uZsiemimus
krepSinio

(turistq, dviratininkq. judriqiq Zaidimq.

Aktyviai
vaikq ir
iSaugs

iki

sportuojandiq
skaidius

jaunimo

Mokyklos
bendruomene

50.

bflreliai).
Priemone 1.1.1.2.
Dalyvauti projekte,,Mokyklos eina": inovatyvfis
mar5rutai ir eiimo iSS[kiai rnokiniams.
Vertinin-ro kri teri-j us
UZdavinys 1.1.2.

70 proc. mokiniq skaidiuos

nueitus Zingsnius

su

programele,,# WALK 15".
2020-2021

lltrodukto)

Plesti flzinio aktyvunro Besimank5tinaniiq
pasi[I4 bendruomeniq nariq
veiklq

Direktolius,
mokyklos

n

1_8

gyventojams

mokytojai,
bibliotekininke,

skaidiaus augimas.
Sportuojandiq Zmoniq
su negalia skaidiaus
augirnas.

klasir-r

aukletojai.

ir

Mokyklos

Priemone 1.1.2.1.

Alizavos

Inicrluoti Seimq

bendruomeniq
besimank5tinandiq Zmoniq
skaidius padides nuo 40 iki

sporto
Bventes, sportines
varZybas tarp bendruomeniq.
Priemone 1.1.2.2
Organizuoti sportinius uZsiemimus gyventojams
bendradarbiaujant su Alizavos seniDnrjos bei
Kupi5kio klno kultUros ir spotlo centro
darbuotojais.

Paldvendlds

60.

Spoltuojaniiq Zmonitl su
negalia skaidius padides
nuo 5 iki 15.

Atsakingas uZ programq vykdymq mokyklos direktorius Gintaras PaSkauskas.

PRITARTA
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos tarybos
2021 m. sausio 5 d. posedZio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1)

bendruomene.

20211023 m.
ln
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