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KUPIS KIO RAJONO SAVIVALDYB ts aonuNrsrRAcrJos
DIREKTORIUS
ISAI(YMAS

DEL pRrrARJMo xuprSxro R ALIZAvoS pAGRTNDINES
2022-2024 METU STRATEGINIAM PLANUI
2022 m.

kovo

d. Nr.

MoKl,KLos

ADV-

KupiSkis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 54 straipsnio 4 dalimi bei atsiZvelgdamas i
Kupiikio r. Alizavos pagrindinOs mokyklos 2022 m. kovo 4 d. raSt4 Nr. l2 ,,Ddl strateginio plano",
pritariuKupi3kior.Alizavospagrindinesmokyklos2022-2024metqstrateginiam
planui (pridedama).
Sis lsaklrmas gali buti skundZiamas per Se5is mdnesius nuo skunde mrodytq paZeidimq
paaiSkejimo asmeniui dienos KupiSkio rajono savivaldybes administracijos direktoriui (Vytauto

g.2,

KupiSkis) Lietuvos Respublikos viesojo administravimo istaBmo nustatlta tvarka arba per vien4

jo paskelbimo arba iteikimo suinteresuotai Saliai dienos Lietuvos administraciniq gindq
komisijos PanevdZio apygardos skyriui Lienrvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq
menesf nuo

nagrinejimo tvarkos istatymo nustat)4a tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo PanevdZio
rumams (Respublikos g. 62, Panev€Zys) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istarymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Kgstutis Jak5tas

PRITARTA
KupiSkio ra.jono savivaldybes administracijos
clirektoriaus 2022

m.

d. !sakyrnu Nr.

PAT\,'IRTIN'IA
upiskiu r. Alrzaros pagrindincs
turrr kyk lers dircl(t(,riaus 2022 n.03-lt'd.
!saky'mu Nr. V- ,2, 9K

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
2022-2024 METU STRATEGINIS PLANAS
2020-2021 NIETII STRATEGTNIO PLANO ATLIKTU VEIKLU

IVERT'INtNIAS

I

strateginio tikslo iglvendinimas. \,lokiniq pasiekimq gerinimas. 2020-2021 nt.

Kupiikio r. Alizavt'rs paglindineje rnokykloje

ltoliau

Mokykla) paglindinis dernesys buvo skiliamas

nrokiniq pasiekinrq ir ugdynro kokybes gerinir.nui, auk5tesniq ugdymo(si) rezultatq u2tikrinirnui ir

nlokytojq kr.alifikacijos tobulinirnui. Mokl,kloje ugclynro turinys buvo pritaikomas taip,

kad

kiekvienas rnokinys pagal savo poreikrus ir gebe.jinrrs bLgsq kaip asmenybd ir igytr+ kompetencijLl,

bitinq tolesniam mokyn.ruisi ir aktyvian.r gyvenimui Siuolaikineje visuomeneje, ugdymo
akcer.rtuojamos mokinio sdkrnis, asmenybes frgtis, pasiekimai

ir

procese

paZanga, ugdomos socialines

enlocines kompetencljos. Atliekant rnokyklos veiklos jsivertinilTrq rlaudojanasi IQES online aplinkos

palryzdZiu sudarytu klausimynu mokytojanrs per Microsoft google forms. fsivertinimo metu surastas

stipmsis veiklos aspektas

-

orienlavimasis

!

mokiniq poreikius (verte 3,7). Remiantis apklausos

rezultatuis pernai Mokykloje pasirinkus tobulinrinu lodikliu indiv idualizavimq, padarytas pok).tis ir
pasiektas rezultatas.

2020-2021 ni. pamokq nletu ti5 proc. mokytojll naudojo inovatyvius ugdymo
luretodus. pasitelkt"r infbnr.racines technologijas

50 proc. mokykloje vykstandiq pamokq atitinka

Siuolaikiikai pamokai kelian.rus reikalavimus 90 ploc. mokytojq teike savalaikg ir efektyvi4 pagalbE
nrokinianrs (tiek gabiems, tiek turintierns mokymosi sunkumq) 45 proc. mokytojq vede integruotas

parrokas. Ugdant rnokinius nuotoliniu bDdu, mokytojai 80 proc. vede sinchronines pamokas arba

individualias konsultacijas. Netbrmaliajarne Svietime dalyvavo 100 proc.
Ugdymo turinio pateikirnui. nrokytojai naudo.jo interaktyvias programeles

l-10 klasiq mokiniq.
ir platformas pamokLl

menr. naudojosi EMA pratybornis lsiekrant kokybiSkos patnokos mokytojai jomis sekmingai
naudojasi

.iaLr

tredius r-netus). EDUKA u2dnoliuis-

l\'tokykloje pagalbq nrokiniams tcikia:
biblotekininkas. 5 mokyto.jo

pade.je.jar. lvtokyklo,je

2 socialiniai pedagogai.2 logopedai, I

dirba l7 nepedagoginiq darbuotojq.

2

Mokykloje vykdomas formalusis

ir

neformalusis Svietimas. Vykdomos

netradicines veiklos, skatinandios didesni mokiniq isitraukim4 i ugdomqif procesE. Mokytojai veda

integruotas pamokas. Mokykla

ir

mokiniai dalyvauja ivairiuose projektuose

ir

olimpiadose.

Mokykloje ankstlvosios intervencijos programos valandeles vede KupiSkio Svietimo pagalbos
tamybos psichologe.

Kiekvienas Mokyklos mokytojas dalyvavo
renginiuose

ir

4 ir

daugiau kvalifikacijos kelimo

igijo kompetencijq, reikalingq veiksmingam, mokiniq poreikius atitinkandiam

ugdymui organizuoti, tobulino SEU ir kompiuterinio ra5tingumo kompetencijas.

Gerinant ugdymosi kokybg Mokykloje naudojama individualios paZangos
stebdjimo

ir

fiksavimo sistema. Siekiant individualios mokinio paZangos, pokydiq planus ir

mokymosi pasiekimq planus sudaro mokytojas, mokinys ir mokinio tevai. DidZioji dalis mokiniq

planavo

ir

aktyviai srcbejo savo darom4 paLang4. PaiangE mokiniai aptardavo individualiuose

susitikimuose su klasiq auklOtojais. Individualius mokymosi planus sudard: 25,49 proc.5-10 kI.

mokiniq. Ka(4 per menesi aptarta mokiniq sudariusiq individualius mokynosi planus, paZanga
individualiai su kiekvienu mokiniu. Akademing

ir

asmening paiang4 padare 15 (30 proc.)

l-4

mokiniq ir 46 (75,5 proc.) 5-10 kl. mokiniq. Mokslo metq pabaigoje atliktas rezultatq pokydio
tyrimas, tyrimo rezultatai pristatlti mokyklos bendruomenei.

2020-2021 m. lietuviq kalbos ir literatliros PUPP dalyvavo 9 mokiniai. Pagrindini lygi
pasieke 4 mokiniai (44,44 proc.).

2020-2021 m. matematikos PUPP dallvavo 9 mokiniai, pagrindini lygi pasiekd I
mokinys (l

l,l I proc.).
2021 metq 8 klases matematikos eNMPP dalyvavo visi 7 mokiniai. SeSiq mokiniq, t. y.

86% mokiniq rezultatai pasiekd pagrindini lygi

ir

vieno mokinio, t.

y.

14

o/o

mokiniq pasieke

auk5tesniji lygi. 8 klases eNMPP daly.r'avo ir skairymo test4 atliko 7 mokiniai: 3 mokiniai pasieke
aukStesnijl lyg!, 4 rnokiniai pasieke pagrindin! lyg!. 4 klases matematikos eNMPP dalyvavo

ll

mokiniq: surinktq ta5kq vidurkis 22,7 (i5 galimq 40),4 klases lietuviq kalbos eNMPP dalyvavo t2
mokiniq: surinkq taikq r,idurkis 2l ,4 (i5 galimq

3 I ).

Mokykloje uZtikrinamas ,,Lyderiq Laikas
savivaldybds vaiko socialiniq

3" veiklq

tgstinumas. KupiSkio rajono

ir emociniq kompetencijq ugdymo(si) modelio nuostatos

taikomos

rengiant ugdymo sriti reglamentuojandius vidaus dokumentus ir organizuojant bei lykdant ugdymo
procesq. Sudaryta darbo grupe vaiko SEK ugdymo(si) planui parengti

ir modelio igyvendinimui

koordinuoti.

Mokykloje vykdomas Europos Sqjungos struktiiriniq fondq le5q bendrai finansuojamas
projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 ,,Svarra5tis", kurio tikslas pagerinti veiklq tobulinandiq

KupiSkio rajono savivaldybds mokyklq mokiniq lietuviq kalbos rezultatus. Projekte dalyvauja 2

3

lietuviq kalbos mokfojos, 8 mokiniai. Mokykloje ryko 5 tumyrai, 2 seminarai lietuviq kalbos
mokytojoms, ryksta taisykliq ir uZduodiq kiirimas. 10 klasds mokiniai turi 2 modulio valandas per

savaitq

ir

individualias konsultacijas. Tai atitinka ,,Geros mokyklos koncepcijoje" ivardintus

aspektus: pasiekimq paZangq, saviraiSkq dalyvavimE, ugdymosi aplinkos ivairovg.

Nuo 2021 m. rugsdjo mdnesio

9

10 klasiq

mokiniai ir 3 mokyojos dalywauja Kultlrinds

intervencijos projekte ,,Istorijos. Vaizdai ir garsai". Meno klrejai jsijung0 i formalqj! ugdymo proces4

ir

r,ykdo kurybines veiklas. Respublikinis projektas,,Meq knygos rinkimai" skirtas skaitymo

skatinimui.

Mokiniai dall"uavo respublikiniame projekte ,,Saugesnio intemeto savaite". Nacionalindje viktorinoje
dalyvavo 3 skirtingq klasiq komandos ir gilino Zinias kaip

b[ti

saugiu intemete. Mokykla dallvavo

tarptautiniame projekte ,finiasklaidos projektai i5 viso pasaulio"

(hltpsl&argnasbawsas ). Sis

projektas prisidejo prie mokyklos ivaizdiio gerinimo.

2020-2021 m. mokiniai dalyvavo konkursuose ir olimpiadose: 68-ojoje Lietuvos

mokiniq fizikos olimpiadoje uZimta III vieta. Lietuvos mokiniq etnines kulttiros olimpiadoje uZimta

III vieta. Lietuvos mokiniq technologijq olimpiadoje uZimta II vieta (2 mokiniai). Kauno tautinio
kultlros ccntro etnografinio konkurso,,Jci prakalbctq, daug pasakyq" - III vieta. TRAMTATULIS

-

moksleiviq lietuviq liaudies atlik6jq konkurso

- rajoninio

turo laureate. Aplinkosauginiame projekte

.,Mes r[Siuojam" fotonuotraukq konkuso ,.Kaukg neSioju

ir

atliekas rd5iuoju"

Europarlamentaro Broniaus Rop6s konkurse,.Kas man yra ekologija?"
technines krlrybos centro

- I

vieta.

- Il vieta. Kauno moksleiviq

filmukq konkurse ,,Lietuvos istorines asmenl,b6s'' su projeLtu ,,Gyvieji

paveikslai", skirtu KupiSkio kraSto aktorei

ir

re2isierei Unei Babickaitei- Graidi[nienei

- ]l vieta.

Kupi5kio r. skaitymo skatinimo konkurso-virtualios viktorinos ,,Paaugliq metq knygos" laureatas.
Respubtikinis virtualiq nuotraukq projektas "Se56lis Sviesoje XXI"

-

III vieta, mokinds laimejimo

deka mokykloje

iryko respublikind keliaujandiq nuotraukq paroda.
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos skyriaus AntaSavos mokyklos-

daugiafunkcio centro (toliau

-

Skyrius)

I

strateginio tikslo igywendinimas. Mokiniq pasiekimq

gerinimas. Skyrius sudare s4lygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebejimus ir pasiekti kuo
auk5tesniq rezultatq. Visiems mokiniams buvo sudarytos lygios galimybes i dalykines konsultacijas.

202C-2021 m. m. Skyriuje mokdsi 22 pradiniq klasiq mokiniai. 4 mokiniq metiniai

pasiekimai buvo ive(inti auk5tesniuoju lygmeniu,

3

mokiniq

-

pagrindiniu

ir

aukitesniuoju

lygmenimis. Tai sudare 32 proc. Pradini i5silavinim4 igijo 6 ketvirtos klases mokiniai. Pradiniq klasiq

mokiniai

- moty'r/uoti, jiems geresnirl mokymosi rezultatq siekti padejo mokymo metodq jvairove

pamokose, mokyojq dalykine kompetencija, tarpdalykind integracija bei tevq ir moky.tojq glaudus
bendradarbiavimas. Motgrtojai naudojo elektronines EMA pratybas.

4

Po ilgo laiko mokymosi nuotoliniu bldu mokiniams buvo teikiamos atskirq dalykq
konsultacijos mokymosi praradimams pa5alinti. I5 viso 2020 m.
konsultacijas ir 6 lietuviq kalbos, o 2021

m.

l-4 kl.

mokiniai 9 matematikos

l7 mdtematikos ir l3 lietuviq kalbos konsultacijq.

-

2020 m. 8 klases mokiniai lank6 3 matematikos konsultacijas , o 2021 m.5 ir 6 klasds mokiniai lanke

l0

matematikos konsultacijq. Taip pat 2021

m.5, 6 kl. mokiniai Zinias gilino, lankydami

10

informaciniq technologijq konsuttacijq.

Vienas pradines klases mokinys, turintis specialiqjq ugdymosi poreikiq, 2020 m.
dalyvavo respublikiniame kiirybiniame projekte ,,Sapnavau, kad m€nulyje buvau"
respublikiniame projekte,faislq karalystdje"

ir

ir

2021 m.

taimejo pirmqsias vietas. Taip pat dalyvavo

rajoniniame gamtamoksLiniame firiamosios veiklos igudiiq lavinimo renginyje ,,Stebdk, tyrindk,
atrask". 4 klases mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte,,Vieno laSelio kelione", jie ryrindjo
P,,rresos upes tekmg, vandens apytakos rat4, stebejo gamt4

ir fotografavo. 2021 m. visi 1-4

klases

mokiniai dalyvavo rajoniniame gamtamoksliniame projekte ,,Lai Zrydi mano kra5to tiltai". Mokiniai

tobulino paZinimo, komunikavimo

ir

mokdjimo mokytis kompetencijas, bendravim4 ir

bendradarbiavimE, stiprino nuotolinio darbo igndZius.

l-4

klasiq mokiniai vykde

ir rykdo metini

skaitymo igudZiq tobulinimo projekt4

,,Skairyk ir tu".

2020-2021 m. m. Skyriuje mokesi 3 prie5mokyklinio amZiaus vaikai. Jq gebdjimai

ir

pasiekimai fvertinti moky.tojo rekomendacijomis ir Sie vaikai perkelti i pirmqjq klasg.

5-8 klasese mokdsi 14 mokiniq, i5 jq 2 mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi
poreikius. 8 mokiniai mokdsi pagrindiniu lygmeniu, likusieji patenkinamu. Tai sudare 58 proc.
Zemesni mokiniq pasiekimai siejami su mokymosi mofyvacijos stoka bei susidariusia ekstremalia

situacija Lietuvoje, kai mokiniai privaldjo daugiau mokytis savaranki5kai, nes ugdymosi procesas

ryko nuotoliniu bndu. Mokytojams nuotolinis ugdymas iSkele naujus tikslus koreguoti ugdymo
progamrl bei dalykq planq dermg

ir

igyvendinim4, informaciniq komunikaciniq technologijq

ir

dalykq kompiuteriniq programq panaudojimq ugdymo procese. 30 proc. pamokq buvo vedamos
sinchroniniu biidu, dalis mokytojq naudojo EDIJKA klases platformq.
2020 metq lapkridio mdnesi visi 5 klasds mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokiniq
pasiekimq vertinime, kuris lyko nuotoliniu b[du. Buvo vertinami skaitymo, matematikos ir pasaulio
paZinimo pasiekimai.

Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos kdlimo renginiuose, siekdami tobulinti savo Zinias ir
gebdjimus bei jas sieti su mokinio pasiekimq paLmga. Dalis mokytojq dalyvavo nuotoliniuose
semlnaruose.

QUEST programq:

ir

toliau igyvendino socialinio emocinio ugdymo LIONS
jungtines ikimokyklinds-prieimokyklines (toliau - JIPUG) grupes vaikai ir l-4

Skyriaus bendruomene

5

klasiq mokiniai

tQSd

program4 ,,Laikas kartu", 5-8 mokiniai

-

programq ,,Paauglystes kryZkelds:

glruenimo igudZiq ugdymas".

Neformaliajame Svietime dalyvavo 100 proc. (neskaidiuojant trediosios lrlno kultriros
pamokos) mokiniq.

5 mokiniai

mokesi Kupi5kio meno mokyklos AntaSavos skyriuje.

Vertindami mokiniq dallvavim4, kurybi5kumq, pilietiSkumq skatinandiose veiklose,

mokyojai stebejo pozityvius asmenybinius pokydius, socialiniq, kulhrriniq igudZiq stiprejim4.
II strateginio tikslo ig5rvendinimas. Etniniq vertybiq ugdymas
Etnokult[ros ugdymas Mokykloje integruotas

i

lietuviq kalbos

ir

literaturos, dailes,

muzikos, technologijq pamokas, klasds aukldtojq veikl4, Mokyklos renginius. 2021 m. mokiniai
dalyvavo rajoniniame moksleiviq, lietuviq liaudies atlikejq konkurse TRAMTATULIS, skirtame
M.Gimbutienes metams. Viena 9

kl. mokine tapo rajoninio rato laueate. Viena l0 kl.

dalyvavo rajonineje etnokultiiros olimpiadoje

ir

uZdmb

III

mokin6

vietq. De5imt Mokyklos 5-10 klasiq

mokiniq dalyvavo Kauno tautinds kultiiros centro organizuotame konkurse,,Jei prakalbdq, daug
pasakyq...". Vienam Mokyklos mokiniq k[rybiniam darbui

-

,,Senieji duonos kepimo daiktai"-

paskirta III vieta. Mokyklos bendruomene virtualiai paminejo UZgaveniq dventg. Mokiniai namuose

gamino UZgaveniq kaukes

ir

siuntd nuotraukas. Sukurti filmukai buvo vieiinami internetiniame

mokyklos laikra5tuke ir socialiniame tinkle Facebook. BirZelio mencsi Mokyklos bendruomeneje
organizuota paZintine diena 5-10

kl.

mokiniams ,,Vasaros saulegriZos 5vent6". 2021 m. vasar4

Mokykla igyvendino respublikini projekt4 ,,BIk aktyr,us ir suZinok", patyrusiems sunkumus del
Covid l9 pandemijos. NeuZmirStas ir etnokultririnis ugdymas, projekto dalyviai lankesi Roki3kio r.
Salq dvare, dalyvavo juostq pynimo edukacijoje. MoLAklos bendruomene pateik6 LKT

projektE ,,Saulala ridol6la", skirt4

M.

etnokult[rini

Gimbutiends l00-osioms gimimo metinems. 2021 m.

jgyvendinti Sio projekto planuoti renginiai: menin6s klasiq bendruomeniq instaliacijos, tema,,Saule-

lietuviq tautosakoje", dailes pamokos ,,Soliariniai motln'lai Alizavos kryZiuose", edukacijos klasese
,+{dvento vainikq pynimas"

ir

mokyklos inte4'ero puo5yba pagamintais vainikais. Mokykla

,,Svietimo naujienose" kviedia Lietuvos mokyklas I pie3iniq konkurs4 ,,Saule-lietuviq tautosako.je".
2021 m. gruodZio 17 d.

34

klasiq mokiniai dalyvavo kultiiros paso edukacijoje ,,Siaubo pasakos",

pagal N.V6liaus sakmiq knyg4 ,,SuZeistas vejas". 3 klasds mokiniai suklrg Virginos Sukytes
mitologines knygos ,,Stebuklq pripo5kejgs pasaulis. Senovds lietuviq dievai

t

deives" pristatymo

filrnuk4, dalyvavo respublikiniame knygq pristatymo konkurse.

Mokyklos 6-10

kl. mokiniai aktyviai dalyvavo Kupi3kio

etnografijos muziejaus

organizuotuose Europos paveldo dienq renginiuose bei renginiq cikle Mikalinos GlemZaites 130osioms gimimo metinems pamineti. 6-9 klasiq mokiniai dalyvavo tautinio kostiumo eskizq konkurse

6

,,Esu lietuvis

ir

tuo didZiuojuosi". Grupeld GlO kl. mokiniq dalyvavo respublikiniame mokiniq

filmukq konkurse ,,Lieh:vos istorines asmenybds" ir, sukurg filmukq apie garsiqiq Kupi5kio kraito
aktorg bei reZisierg Ung Babickaitg-Graidiiinieng, pelnd

II viet4.

Fizinio akt,ryumo skatinimas. Alizavos pagrindinds mokyklos bendruomene 2021 m.
skatino mokiniq

fzini aktpum4,

sveikq gyvensen4

ir atsakingq vartojimq. Mokykloje riipinamasi

gera sveikata: organizuota vaikq vasaros stovykla ,,BUk aktyvus ir suZinok" paryrusiems sunkumus

del COVID 19, turistine sto\ykla ,,Turiningas laisvalaikis turistaujant"; atnaujintame

stadione

organizuotos draugi5kos futbolo varZybos, jaunimo krep5inio varZybos.

Aktyviai dalyvauta projekte ,Mokyklos eina". ,,Mes rii5iuojam" fotonuotraukq
konkurse ,,Saugau ne tik save, bet ir aplink4.

lgyvendinant SEU modelio veiklas mokykloje, pagal metini veiklq plan4, vykdomos
aktyviosios pertraukos atskiry klasiq mokiniams.

Sporto rdmimo fondo ld5omis pagerinus mokyklos stadiono biiklg sudarytos s4lygos

Alizavos

kaito

vaikq, jaunimo, suaugusiqiq

atlaisvinus pandemUos reikalavimus,

ir nelgaliqjq fiziniam akt)'rrumui pagerinti. Vasar4,
5 karnrs per savaitg po 3 val. stadione lyko mank5tos bei

treniruotes bendruomen6s nariams. 40 jaunuoliq reguliariai sportavo ir mank5tinosi. Vyko 4 sportiniai

uZsi€mimai per savaitg vaikams

ir jaunimui iki 29 m.

Sudarytas visiems norintiems sportuoti

bendruomends nariams stadiono uiimtumo grafi kas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokyklos 2022-2024 metq strateginis planas parengtas vadovaujantis Kupi3kio rajono
savivaldybes 2020-2030 metq strateginiu pletros planu, parvidntu Kupi5kio rqono savivaldybes
tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-74,,Del Kupi5kio rajono savivaldybOs 202G-2030 mctq

strateginio pletros plano patvirtinimo", Kupi5kio rajono savivaldyb€s 2022-2024 metq strateginiu

veiklos planu, pawirtintu Kupiskio rajono savivaldybes tarybos 2022 m. vasaio 23 d. sprendimu TS-

21 ,,Del Kupi5kio rajono savivaldyb ds 2022-2024 meq strateginio veiklos plano pawirtinimo",
Strateginio planavimo metodika, patvifiinta Lietuvos respublikos Vyriausybds 2002 m. birZelio 6 d.

nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos Vyriausyb0s 2010 m. rugpjiidio 25 d. nutarimo Nr.1220
redakcija) ,,Del srateginio planavimo metodikos pawirtinimo", Strateginio planavimo savivaldybese

rekomendacijomis, paWirtintomis Lietuvos respublikos Vyriausybes 2014

m. gruodZio 15

d.

nutarimu Nr. 1435 ,,Del strateginio planavimo savivaldybese rekomendacijq patvirtinimo", Geros

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
gruodZio

2l

ir

mokslo ministro 2015 m.

d. isalqrmu Nr. V-1308,,Dd[ geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", Kupi5kio r.

Alizavos pagrindinds mokyklos strateginiu plant 2021-2023 m., patvirtintu KupiSkio r. Alizavos
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pagrindines mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. isakymu Nr. V-7 ,Del 2021-2023 m.
strateginio plano patvirtinimo".

Mokyklos strateginio plano paskirtis

Mokyklos \ystymosi perspektyvas

ir

-

efektyviai organizuoti istaigos veiklq, numatlti

prioriterus, pastoviq kaitq, telkti Mokyklos bendruomeng

Mokyklos vizijai iglvendinti, akrualioms problemoms sprgsti, mokiniq pasiekimams gerinti,
objektyviam ir kokybiSkam ugdyrno proceso organizavimui kintant aplinkybems ir situacijai.
Rengiant Mokyklos 2022-2024 meq strategini planq vadovautasi Siais principais:
bendruomends itraukimu, partneryste, uZdaviniq apibreZtumu ir pagristumu, pricmoniq realumu

ir

igvendinimu, strateginio plano lankstumu ir proceso tgstinumu, kreiptas demesys iMokyklos vidaus
isivertinimo rezultatus ir esam4 situacijq.
Strateginio plano rengimui Mokyklos Moky'tojq tarybos posediio metu sudaryra darbo
grupe, patvirtinta direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. isakymu Nr. V-1 ,"D61 darbo grup0s sudarymo

mokyklos strateginio plarto 2022-2024 m. atnaujinimui", kurios nariai

-

Mokyklos direktorius,

mokytoja rykdanti direkloriaus pavaduotojo ugdymui fi.urkcijas, socialinO pedagoge, mokytoja
metodininkd ir Mokyklos bibliotekininkd. I strateginio plano rengim4 buvo ltraukta visa Mokyklos
bendruomene, rykdytos diskusijos su mokiniais ir mokytojais, pasillymus teik0 Mokyklos metodine

taryba, Mokiniq taryba ir Mokyklos taryba.

SITUACIJOS

ANALIZI

ISoRES APLINKOS ANALIZE
Politiniai-teisiniai veiksniai. Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi savivaldybdje apibfldinandiq

rodikliq yra Svietimo prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos strukmrq ir
ugdymosi poreikiq dermg, pradinio, pagrindinio, neformaliojo Svietimo teikejq tinkto
pakankamum4, kuris uZtikrina asmenq ugdymqsi. Kupi5kio rajono savivaldybes 2020-2030 meq
strateginiame pletros plane

II prioritetu

saugi visuomene. 2.1.1. uZdavinys
inovacijas; 2. 1.2. uZdavinys

-

-

i5skiriamas

-

iSsilavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir

tobulinti ugdyrno(si) infrastruktiirq

ir

aplink4, diegti

gerinti Svietimo paslaugq kokybg, pakankamum4 ir pasiekiamum4.

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerij os 2020-2022 m. strateginio veiklos
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 6 d.
isakymu Nr. V-163)

misija

kiekvienam prieinamas kokybiSkas Svietimas.

Lietuvos politiniame glvenime vyksta nuolatiniai pokydiai. Sparti kaita, nauji pokydiai ivairiose
sriryse kelia naujus reikalavimus

ir asmeniui, ir visuomenei. kartu ir juos

ugdandiai Svietimo

sistemai. Mokslq ir Svietimq pripaZistant prioritetine Salies sritimi, siekiama garantuoti visuotini

ankstyvqii ikimokyklini

ir

prieSmokyklini ugdymq uitikrinant Svietimo sistemos kokybg.
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202l--2030 m. Svietimo pletros programoje (priemoniq kryptis

-

3.1.2.) pabreiiamas vienodo

starto Svietime galimybiq uztikrinimas, padidinant ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos mokyklos

prieinamumo paslaugas asmenims, patiriantiems atskirti.

Mokykla savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istab/rnu, Lietuvos Respublikos Svietimo
istarymu, Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministro isakymais, kitais teisds aktais,

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

Ekonominiai veiksniai. Lietuvos ekonominds raidos perspekryvos keidiasi nedaug. Kai kurie
darbo rinkos rodikliai, btitent

uiimqlq skaidius ir darbo jega, pastaruoju metu dideja daugiag

nei

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

bet nepakeidia esminiq demografiniq tendencijq. Darbingo
skaidius toliau mai€ja.

li

maZina

ir

-

gyventojq mirtingumas,

15-54 m.

ir

-

amZiaus gyventojrl

menkesnis jaunq gyventojq,

isiliejandiq ! aptariamo amiiaus g;l,ventojq grupg, skaidius. Sie demografiniai pokydiai Zadami ir
artimiausiais metais. 2018 m. Lieh.rvos
prognozuojama, kad realiojo
ne

B\?

[kio

augimas sieke 3.6 proc. Ukio pldtra 2019 m. letejo

-

augimas sudarys 2,8 proc. Sudetinga padetis darbo rinkoje veikia

tik fkio aktpumo, bet ir kainq kaitos rodiklius. Daug daugiau nei darbo na5umas kylantis darbo

uZmokestis didiiausi4 itak4 daro paslaugq kainoms, k-uriq didejimas jau antrus metus i5 eiles lemia
maZdaug treddali bendrosios infliacijos. Infliacija 2018 m. sudare 2,8 proc. DidZiausi i55nkiai
I

-

skurdas ir socialind atskirtis, diddjanti pajamq nelygybd, gyventojq sendjimas, emigracija, maZas
gimstamumas. Lietuvos Respublikos lyriausybO numato Svietimui skiriamq nacionalinio biudZeto
asignavimq dalies nuo BVP augim4, bet infliacijos augimas yra spartesnis, toddl ir padidejusiq l€5q
nepakanka bfitiniems poreikiams patenkinti: brangsta vadoveliai, mokymo priemones, diddja
iSlaidos aplinkos i5laiklmui. Mokymo ir biudZeto leiq pakanka b[tiniausioms i5laidoms frnansuoti.
Jq stinga mokymo priemondms

lsigyi.

MaZeja valstybes i5laidos lvairiems projektams, mokyklos

pritraukiamos papildomos l05os dalyvaujant rajono, Salies projektuose. Nepalanki ekonomind
situacija stabdo daugelio imoniq

-

potencialiq mokyklos rdmejq veikl4, tod€l sudetingiau gauti

param4, leid2iandi4 gerinti mokyklos materialing bazg. Socialiai remtinq 5eimq, kuriq vaikai lanko

mokyklE, skaidius stabilus. Sunki dalies gyventojq hnansine pad€tis didina mokyklos
isipareigojimus. Mokykloje 2018 m. nemokam4 maitinimq gatto 42 mokiniai, 2019 m.
mokiniq, 2020 m.

-

50 mokiniq, 2021 m.

-

-

40

63 mokiniai. Dalis teu4 ndra pajegfrs aprupinti vaikus

mokinio reikmenimis. 2018 m. nupirkti bfitiniausi mokinio rcikmenys 19 mokiniq,20l9 m.

-

l3

mokiniq.2020 m. - 16 mokiniq,202l m. - 10 mokiniq. Skyriuje rugsdjo I d. nemokam4 maitinimq
gavo 22 mokiniq.
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Socialiniai veiksniai. Pastaraisiais metais gimstamumas Salyje tiek Kupi5kio rajono savivaldybdje
maZeja. Alizavos seninnijoje gimstamumas:

20[9 rnetais ginre l6 vaikq,2020 metais

-

11 vaikq,

2021 m. gimd l4 vaikq. Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi Kupi5kio savivaldybdje apibiidinandiq

rodikliq yra Svietimo prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos struktiirq ir
ugdymosi poreikiq dermE, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo Svietimo teik6jq tinklo

pakankamum4, kuris uZtikrina asmenq ugdymEsi. Mokykloje veikia jungtind ikimokyklin6
ugdymo gnrp6, nuo 2019 metq veikia vaikq dienos centras, kur uZsi6mimus lanko 15 vaikq

ii

lvairiq 5eimq.
Socialing rizikq patiriandiq Seimq skaidius kinta: 201 8 m. lrokykl4 lanle l9 vaikq i5 7 Seimq; 20 I 9
m.

-

13

vaikq iS 6 Seimq; 202O m.

-

16

vaikq

iS

7

Seimq; 2021 m.

-

38 vaikai i5 15 Seimq.

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

Socialine parama (nemokamas maitinimas, aprupinirnas bitiniausiais mokinio reikrnenirris)
mokiniams teikiama atsiZvelgiant i administracijos direktoriaus sprendimus.

Blogdja vaikq sveikata. Tarp Lietuvos mokyklinio amZiaus vaikq sveikatos sutrikimq vyrauja
regejimo defektai, laikysenos sutrikimai, ivairaus laipsnio skoliozes (25 proc. Lietuvos moksleiviq
diagnozuojama ydinga laikysena, 8 proc.

-

skolioze). PanaSi situacija KupiSkio rajone bei

Mokykloje.

Technologiniai veiksniai. Pandemijos meru mokykloje s0kmingai organizuojamas nuotolinis
ugdymas. Bendruomen6s nariai (molqrtojai, mokiniai, tevai) supaZindinti su oficialiai naudojamu

kanalu

-

TAMO elektroniniu dien1,nu. Mokymosi priemoniq krepSelis papildytas biltinomis

priemonemis, reikalingomis moky.tis nuotoliniu btrdu. 100 proc. mokiniq aprupinti prieigomis prie

EDIJ'KA klas€s. Anta5avos mokyklos-daugiafunkcinio centro pradiniq klasiq mokiniai ( 100 proc.)

naudoja EMA (elektroninio mobmosi aplinkoje) pratybas. Mokyklos 5-8 klasiq mokiniai
papildomai naudoja lietuviq kalbos ir matematikos EMA pratybas. Pradiniq klasiq mokiniams

nupirkti 5 edukaciniai robotai ,,Photon" ir interaktp,us kilimas.
Mokykloje ir Skyriuje gerai pasiekiama intemeto W-FI prieiga. Mokykloje yra 75 kompiuteriai,

visi turi prieig4 prie intemeto. Mokiniai
kompiuteriq.

l5

naudojasi 47 plan5etdmis.

1 mokiniui tenka

0,9

klasiq irengti daugialypes terpes projektoriai, I interaktyvus ekranas. Sekmingai

funkcionuoja Alizavos pagrindines mokyklos internetinis laikraStukas ,,Sratinukas"
httns://sratinukas.wixsite.corn/sratinukas I ir mokvklos tinklalaois www.alizava.lt.

VIDn^ ES APLINKOS ANALIZE

Organizacini struktiira. Mokykloje 2021 m. rugsejo
komplektai. 1,2

ir

3,4

-

jungtines, 5,

6,7, 8,9,

d. duomenimis suformuoti 8 klasiq

ir JIUG. Skyriuje - suformuoti 3 klasiq
I5 viso rugsejo I d. Mokykloje mokosi 100
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komplektai: 1,2 i 3,4,5,6 jungtine klas6 bei JIPUG.

I

L0

mokiniai (i5 jq mokiniq, ugdomq pagal pritaikytas Bendr4sias programas, skaidius
ugdomq pagal individualizuotas Bendr4sias programas, skaidius

vidutiniai,5

-

5, mokiniq,

4, 6 mokiniams

nustatyti

dideli spec. poreikiai.) Specialiqjq ugdlrnosi poreikiq turindiq mokiniq karfu su

logopedo pagalbq gaunandiais Skyriuje
Bendr4sias programas,

l.

-

-

-

14 mokiniq. IS

skaidius 4, mokiniams nustatyti

jq mokiniq, ugdomq pagal pritai\rtas

SPT vidutiniai poreikiai 3, labai didcli

Pagalbq mokiniams teikia socialiniai pedagogai, logopedai

-

ir mokytojo padejejai. Mokykloje

veikia Svietimo pagalbos tamybos !steigtas vaikq dienos centras.

Zmogi5kieji i5tekliai.
Mokykloje dirba 34 pedagoginiai darbuotojai,

iS

jq 22 (65 proc.) - pagrindindje darbovietdje,

12

(35 proc.) - nepagrindin6je darbovieteje. Mokytojq pasiskirsq.rnas pagal kvalifikacines kategorijas

mokykloje: 8 (23 proc.) mokyojq metodininkq, 25 (74 proc.) vyresniqjq mokyojq,

I

(3 proc.)

mokyojas. Pagalb4 mokiniams teikia: 2 socialiniai pedagogai (0,45 pareigybes), 2 logopedai (0,5
pareigybes),

I

bibliotekininkas (0,4 pareigyb6s),

5

mokytojo padejdjai (1,25 pareigybes).

Mokykloje dirba l7 nepedagoginiq darbuotojq ( l5 pareigybiq).
Planavimo sistema.

Mokykla savo veikl4 planuoja rengdama

3 metq strategini

veiklos plan4, meting veiklos programE,

mokslo meq ugdymo planq. Mokltojai ra5o dalykq ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo
progmmas, MVGK (mokyklos vaiko geroves komisija) rengia metini savo veiklos planq ir uZ

jo

igyvendinim4 atsiskaito mokyklos direktoriui mokslo meq pabaigoje. Nusimatomas SEU veiklq
igyvendinimo metinis planas.

Finansiniai iStekliai. Mokyklos veikla finansuojama i5 valstybes ir savivaldyb0s biudZeto le5q,
pajamq imokq, 2 proc. pajamq mokesdio, projektiniq lcSq. 2021 metq mokyklos veiklai finansuoti
iS

viso skirta 656659 Eur. ISjq: mokymo l65os 435895 Eur., biudZeto le5os 203713, pajamq imokq

3860 Eur., 2 proc. pajamq mokesdio l65os 686 Eur., projektinds ldSos

13 I

91Eur., parama mokinio

reikmems 4356 Eur.

SSGG ANALIZE

STIPRYBES
Kvalifikuoti mokyojai.
Dalies mokiniq PLIPP vidurkiai aukStesni nei
rajono ir Salies mokyklq rezultatai.
Aktywi projektine veikla.
Kurybine veikla.
Komunikuojanti bendruomend.
Mokykloje per LL3 veiklas stiprinamas SEU
Gera sportind bazd.

GALIMYBES
Mokytojai gilinasi i Siuolaikinio ugdymo
strategij

as

.

Ugdomoj o proceso tobulinimas.

Teigiamas mokyklos ivaizdis ir i5skirtinumas.
Gilinamos paZinimo galimyb6s bei ivairinamas
ugdomasis procesas; praturtinta ugdymo(si)
baze; plati gerosios patirties sklaida.
Efektyvesnis problemq sprendimas.
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Skyriaus bendruomene igywendina socialinio
emocinio ugdymo LIONS QUEST programE.
Bendruomends telkimas ugdant etning kult[r4.

Augantis sporto varZybq ir sveikatingumo
renginiq dalyviq skaidius.
Telrl itraukimas ! moky,rnosi optimalumo,
tilslq ir IP stebejimo aptarimq.
Tarpusavio santykiais paremtos mokymuisi
palankios bendruomenes klrimas.
Mokyklos ir icimos bcndravimas ir
bendradarbiavimas etnokulfliros ugdymo
procese.

SILPNYBES

GRESNM,S

Mokiniq skaidiaus maZejimas.
Dauguma vaZindjandiq mokiniq.
MaZa dalis mokyojq dirba 3 ir daugiau dienq

Jungtines klases.
Sunku organizuoti neformalqji ugdymE.
Sudetinga organizuoti ivairiq darbo grupiq
veiklq. kolegialq pamokq stebejimq.
Kendia pamokos kokybe ir efektywmas.

per savaitg.
Mokymosi moryvacijos

I.

si

lpnej i mas.

MISIJA, YIZIJA,PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKY.IAI
VIZIJA
Mokykla

-

mokiniq,

jq tdrq ir

mokytojq bendruomend

-

savo veikl4 grindZianti

demokratiniais principais, ugdymo procese taikanti paZangias technologijas, puoseldjanti en:ing

kultiirq, ruo5ianti emoci5kai brandq

ir

fizi5kai aktyr,q pilieti Siuolaikiniam besikeidiandiam

gyvenimui.

MISIJA
Suteikti kokybiSkas Zinias, sudaryti motyr,uojandi4 mokymosi aplink4, ugdyti
individualius gebejimus bei emociSkai brandq ir fiziSkai aktyvq pilieti.

VEIKLOS PRIORITETAI

l.

KokybiSka pamoka.

2.
3.

Asmeninds paZangos uZtikrinimas.
Emoci5kai brandaus, fizi5kai aktyvaus ir atsakingai vartojandio piliedio ugdymas

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

I strateginis tikslas
Mokiniq pasiekimq gerinimas.

I programa

II

strateginis tikslas
Mokyklos kulttiros pl€tojimas ugdant mokiniq
etnines vertybes, skatinant sveikq gyvensen4
ir atsaking4 vartoj im4.
I programa

72

Ugdymosi kokybes gerinimas siekiant

EtniniLI vert-vbiq ugdymas

asmenines paZangos.

II programa
Fizinio aktfumo k atsakingo vartojimo
skatinimas.

II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU IGYYENDINIMAS
Strateginis til<slas

l.

Mokiniq pasiekimq gerinimas.

Veiktos kriterijus
Mokiniq, igijusiq pagrindini iSsilavinimE, dalis.
Mokiniq, gaunandiq jiems reikaling4
individualiq pedagoging, socialing, informacing
pagalbq dalis. SEU stiprinimas mokykloje.
Mokiniq sudariusiq individualius planus (IP)
planus, dalis.

Mokiniq pasiekusiq patenkinamq, pagrindini ir
aukStesniji pasiekimq lygi. dalis.
PUPP i5laikiusiq mokiniq dalis (ne maiiau tl6
proc.), pagerdjg 2022 m. lietuviq kalbos PUPP
rezultatai (projekto,,Svarra5tis" rezultatas).
Programos
pavadinimas
B e ndra informac ij a
programq.

Ugdymosi kokyb€s gerinimas programa I.
ap i e

I

Programa skirta auk5tesniq ugdymo ir ugdymo(si) rezultaq
uZtikrinimui.
Ugdymo turinipritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo
poreikius ir i5gales brgsq kaip asmenybe, ugdytqsi pilieting ir tauting
savimong, igyq kompetencijq, bltinq tolesniam mokymuisi ir
prasmingam, aktyviam gywenimui Siuolaikineje visuomendje, gebdtq
atpaZinti savo emocijas irjas valdyti siekiant asmenines paZangos.
Mokejimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis
mokyis ir atkaklus uisibreZto tikslo siekimas, atsakomybe u2 savo
mokl,rn4si; gebejimai planuoti ir apm4s[,ti mokymosi proces4 ir
rezultatus, iSsikelti pamatuotus tolesnius uZdavinius, pasirinkti
mokymosi biidus; savo stiprybill ir tr[kumq Zinojimas, domejimasis
mokymosi pasirinkimo galimybemis.
Ugdymo(si) prieinamumas. SEU kompetencijq stiprinimas
mokykloje ir projekto tgstinumo uZtikrinimas mokykloje .

Programos til<slai.
Til<s I tq i gn e ndi n i mo kr i t er ij ai.
Uidavini4 ig,,vendin imo pri emones
Vertinimo krilerijai.

Tikslas

l.l.

UZtikrinti
kokybg -

ugdymosi
gerinti
mokiniq pasiekimus.

Lauhamas tikslo
jgnendinimo ren tatas
(s iekli

t1

a kr i t erij aus re i

kinii)

Vertinimo kriterijus
Ne maLiau 85 proc.
(rezultato)
pamokq bus naudojami
ugdymo
Mokiniq,
darandiq inovatyv[s
metodai,
informacinds
palangq.
individuali4
Mokiniq, technologijos, planSetes,
dalis.
pasiekusiq
aukStesnl interaktyr,us ekranas,

Tikslo
igJ'vendinimo
laikas/terminas,
atsakingi
vykdytojai
2022-2024 m.

Mokyklos
vadoryb€,
mokyklos
mokyojai,
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metini lvertinim4, dalis.
UZdavinys 1.1.1,
Stiprinti mokiniq
atsakomybg uZ savo
mokymqsi.

Verlinimo kriterijus
(produho)
Mokiniq,
darandiq
paLang4,
individuali4
datis.
Praleistq
tenkandiq

edukaciniai robotai
,,Proton" - d€l to gerds

pamokq kokybe, mokiniq
isitraukimas i veiklas.

efektyvi4

pagalbq (tiek gab[s, tiek

turintys

mokrymosi

Priemone 1.1.1.1.
Reguliariai (ne maZiau kaip 2 refleksijos per m. m.)

Ne maZiau 90 proc.
mokyojq dalinsis
patirtimi,
igys

susirinkimus.

Priemoni 1 .1.1 .2.
Mokymosi mofyvacijos stiprinimas per SEU.

specialistai

gaus
savalaikg

ir

sunkumq). IT mokl.tojo
ves ,Little Wizards'

individualios mokinio paZangos vertinimo tvarkq,
refleksijos susirinkimus ir SEU reflektavimo

mokiniui

90 proc. mokiniq

pamokq.
vienam
mokiniui, skaidius

organizuoti mok).tojrl patirties, igyvendinant

pagalbos

uisiemimus.

kompetencijq, reikalingq
veiksmingam ir mokinig

poreikius

atitinkandiam

ugdymui organizuoti,
stiprins savo SEU
kompetencijas

ir

asmenin6s

siekiant
mokinio

paZangos.

Piemoni

l.l.l.i.

Ter.r./ globejr/ r[pintojq itraukimas i vaikq
paZangos stebdsenq. Skatinti dialogq su mokiniq
tdvais.

Priemond I .l .l .4.
Kolegialus stebejimas integruotr] ir atviry pamokq.

Visiems mokiniams
sudarytos lygios
galimybes i dalykines

konsultacijas.
Organizuojamos

akryviosios

pertraukos

siekiant SEU.

Organizuojami

susirinkimai
Priemond l.l.l .5.
Visi 3-5 meq vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo
9rup9.

Piemond 1.1.1.6.
Pandemijos metu ar mokinio ligos atueju, negalint
mokyklos lankyti ilgesni laikotarpi rykdomas
nuotolinis ugdymas. Molqrtojai naudojasi
platforma TEAMS.
Vertinimo kitcrijus
LlZdavinl's 1.1 .2.
(produho)
mokiniq Savivaldaus mokymosi
pasiekimq
paiangos pamokoje
ir demonstruojandiq
pasto",um4.
mokiniq dalis proc.

Uztikrinti
ir

optimalum4

Priemoni I .1.2.1.

Klasiq
aukletojai,
mokltoj ai.

te\n.l

Mokytojai.

ir

individualts pokalbiai su
mokiniq tevais/ globdjais/

rupintojais. Nesant
galimybes susitikti
kontaktu - susirinkimai

ryksta nuotoliniu bidu.
Daugiau negu 50 proc.
mol1tojq
atviras
pamokas, kolegialiai

ves

Mokyklos
bendruomen€.

stebds pamokas.

UZtikrinamas ugdymo(si)
prieinamumas.

Naudojama

virtuali

Direktorius,

mokymo aplinka, kuriq mokytoja
sudaro bendra sistema ir / vykdanti

ar keletas

skirtingq
technologiniq priemoniq.

direktoriaus
pavaduotojo

L4

Sukurti pamokose palankias s4lygas savivaldZiam,
konstrukqrviam mokymuisi.

Ne maZiau 80
mokiniq

proc.
sudarys

individualios

Priemond I .1.2.2.
Teikti mokiniams savalaikg, paveiki4 pagalbq.

planus ir

paZangos

sustiprins
molq/tis
kompetencij4, Zinos savo

mokejimo

ugdymui
funkcijas,
mokyklos
molq/tojai,
klasiq
aukletojai.

mokymosi sunkumus ir
Priemoni 1 .1 .2.3.
Taikyti pamokose paveikias metodq ir formq
lvairoves strategijas.

Zinos, kaip juos sprgsti.

Ugdymo

procesas

individualizuojamas/
pritaikomas pagal poreiki
mokiniams.
Dalyvaudami dvejq metq
projekte ,,Svarra5tis" I -os
klases mokiniai pagerins
savo lietuviq kalbos PUPP

visiems

rezuttatus.

Veiklos kriterijus

Strateginis tikslas

Mokiniams suteiktos galimybds

pastebdti

2. Mokyklos kult0ros ivaizdZio pldtojimas etnines vertybes kasdieniniame gyvenime.
ugdant mokiniq etnines vertybes ir skatinant siejant ugdym4(si) su kurybine veikla. Tevai
mokiniq sveikq gyvensen4 ir atsaking4 sudominami etnine kultiira ir skatinami
vartojim4.
dalyvauti tradicinese Sventese, lankyi etnin€s
kult[ros renginius.
Skatinami sveikatinimo/pesdiqjq zygiai f aunieji
turistai), judumo populiarinimas, sveikos
gyr'ensenos renginiai.

Etniniq vertybiq ugdymas programa I

Programos
pavadinimas
B endra infotmac ij a
progrdmq.

ap

ie

Mokiniai, atsiZvelgiant i jq anr2iaus galimybes ir poreikius, pailsta ir
vertina savo kraSto etning kult[r4, suvokia save kaip tos kultiiros
puosel6toj4, ugdosi pasididiiavim4 ja. Siekiama, kad etnines kultiiros
vertybes tapq mokiniq savastimi. Sudaromos sqlygos, kuo daugiau
patirti, patiems iSgywenti bei mdginti iSreiklti.

Programos til<slai.
Tiks lq iguendi nimo kriterij ai.
UZdavin i4 i gne ndi nimo priemo nes.
Vertinimo kriterijai.

Laukiamas tikslo
igtvendi ni mo rezuhatas
(sie hina hi ter ij aus reiks mi)

Tikslo

jgwendinimo
laikas/terminas,
atsaki ngi

tykdytojai
Vertinimo kriterijus
(rezultato)
mokiniq,
Siekti, kad mokiniai Dalis
paZintq
ve(intq skatinamq
dalyvauti
gimto kra5to etning etnokultIros
kultur4, suvoktq save renginiuose.
Dalis

Tikslas 1.1.

ir

100 proc. mokiniq
skatinami dalyvauti
emokulmros renginiuose.

2022-2O24 m.
m.

15

kaip tos

kultiiros Seimq. isitraukusiq
puoseletojq, ugdytqsi mokyklos

70 proc. Seimq isitraukia i Lietuviq kalbos
mokyklos organizuojamus ir literaturos,

pasididZiavim4 ja.

etninius renginius.

UZdavinys 1.1.1.

Skatinti

mokinius

paZinti eming kult[r4
per lvairi4 saviraiSkq.

organizuojamus
etninius renginius.
Vertinimo kriterijus
(produktol

dailes, muzikos,
technologijq
mokytojai,
klasiq
aukletojai.

Organizuotq

edukaciniq

iSvykrl

skaidius bei jose
dalyvawsiq mokiniq
dalis.

Mokiniq, dalyvawsiq

rajoniniuose

ir

nacionaliniuose
etnokultdros

konkursuose bei
projektuose, skaidius ir
mokiniq pasiekimai.
Priemond 1.1.1.1.

Etninio ugdymo

pamokos
integruotos
pradinukams ir vyresniems
Priemond 1.1.1.2.
Pa2intines ekskursiios, etnokultlrines edukaci jos
Priemone l. l.l.i.
Dalyvavimas rajoniniuose
nacionaliniuose
projektuose (etnokulttros
konkursuose
olimpiada, moksleiviq lietuviq liaudies atlikejq
konkursas ,,TRAMTATULIS" ir kt.)
Uidavinys L1.2.
Vertinimo
kriterijus

ir

ir

100 proc. pradinukq,

50

Lichrviq kalbos
ir literatlros,

dalyvaujandiq intcgruotose
etnokult[ros pamokose bei

dailes, muzikos,

technologijq

[vairiose

mokyojai,

proc.

5-

l0 kl. mokiniq,
paZintinese

ekskursijose, edukacijose, klasiq
kuriose sudarytos s4lygos aukldtojai
iglti etnines kiirybos Ziniq
ir gebdjimq.

(produktol

Vykdyti etnokulttirinius
projektus.

Iki

l0

mokiniq. Lietuviq kalbos
dalyvavusiq etnokultlros ir literatiiros.
etnokulhlriniq projekt'j
bei dailes, muzikos,
jose
skaidius ir kokybe,
igys technologijq
dalyvawsiq mokiniq ir etnokulrtrines rai5kos mokltojai,
jq Seimg dalis
gebdjimq
klasiq
aukletojai
Organizuotq
bendruomenes

l.l .2.l.
PaZintines pamokos, klases
neformalaus ugdymo blreliq

konkursuose
projektuose,

Dailes

Priemond

valandeles,
uZsiemimai

tautosakoje".

100 proc. dalyvaujanrys technologijq
mokiniai susipaZins su mokyoja,
saulds lvaizdZiu lietuviq klasiq

nagrindjant mitologinE saulds temq.

Priemoni I .1.2.2.
Respublikinis dailes konkursas ,,Saule

tautosakoje
-

lietuviq

bei

Piemoni l. I .2.3.
Jeigu bus finansuotas LKT projektas ,,Saulala

aukldtojai

mitologijoje.

Kviediami

dallvauti Dail0s
mokiniai iS visq Lietuvos technologijq
mokyklq.

ridolela". Projekto veiklos.

ir

lr

mokytoj a

Mokykloje organizuojama
kiirybiniq darbq paroda,

100 proc.

refleksija

mokiniq

Projekto vadovd
Danutd
Miknevidiene

L6

Mokiniai

kurybiSkai

pritaikys etrokulttirines
Zinias ir gebejimus,
puoseles gimtojo kra5to
tradicijas. Mokiniai
dalyvaus 100, Seimos - 70
proc.
Bus ugdomos dorovinds ir

estetines nuostatos.
iki 80 proc.

Dal)Traus
mokiniq.

Puoselejama
bendruomenes

etnokultiirine tradicija; jos
puoseldjime dalyvaus ne
maZiau 50 proc. mokiniq ir
50 proc. 5eimq.

Programos
pavadinimas
Bendra informacija
opie programq.

Sveikos gyvensenos

ir atsakingo vartojimo skatinimo programa II.

Skatinamas mokiniq fizinis aktpumas, judumo populiarinimas, sveikos

gyvensenos renginiai, atsakingas vanojimas, iniciatlvos skirtos
aplinkos tvarkymui bei atliekq rinkimui.

Programos til<slai.
Ti ks 14 ignendi ntmo kr iterij ai.
Uidav iniq jgnend inimo p ri e mones.
Vertinimo kriteijai.

Tikslas

1.1 .

Skatinti judejim4.

Laukiamas tikslo

ignendinimo
( s ie lnin

rezu ltatas

a kr i le r ij qus re iki n a)

Tihslo

iguendinimo
laikas/terminas,
atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijus
(rezultato)

2022-2024 m.

Sudarytos

m.

vaikams

ir

sportuoti.

s4lygos

jaunimui
Akryviai

sportuojandiq

nariLl

skaidiaus augimas.

UZdavinys 1.1.1.

Vertinimo kriterijus
(produkto)

Organizuoti fizinio Aktywiai sporhroj andiq Aktyviai sportr,rojandiq Kuno kultlros
aktylumo renginius vaikq ir jaunimo vaikq ir jaunimo skaidius mokyojai,
vaikams ir jaunimui.
Priemond 1.1.1.1

skaidiaus augimas

Vykdyti judejimE skatinandius
ugdymo uZsiemimus (turistq,
kepSinio blreliai).

Priemoni

1.1 .1

.2

neformaliojo
dviratininkq,

iSaugs iki

50,
besimankStinandiq imoniq
skaidius padides nuo 40 iki
60.

klasiq aukletojai

7l
Teikti ir igyvendinti j aunqjq turisq pesdiqiq zygir+
projektus.
Ve(inimo kriterijus
UZdavinys 1.1.2.

30 procentq 5 l0 kl.
mokiniq itraukiami i

Jaunqjq turistq
bflrelio vadovai

pesdiqjq zygiq projektus.

(produho)

Skatinti

atsakingq

vartoj im4.

Mokyklos
bendruomends

isitraukimas i el .
atliekU surinkim4 (
surinkq atliekq kiekis).

Mokiniq dalyvavimas
atsakingE vartojimq
skatinandiose
pamokose.

Galimybds mokiniams

gilinti ir tikrinti

Zinias

uZklasineje
aplinkosaugin€je

veikloje

(

dalyvauj andiq mokiniq
skaidiaus augimas)

Priemondl .l .2.l .
Organizuoti elektronikos

ir elektronines irangos
atliekq bei panaudotq baterijq rinkimq i5

g).ventoirl.
Priemond I .1.2.2

daikq

Skatinti daugkartini
naudojimq,
organizuoti jq gaminimo dirbtuves. integracija i
technologijos pamokas.

100

proc.
bendruomenes
dalyvavimas
surinkime.

mokyklos

el.

atliekq

procentq 5-10 kl.
mokiniai
dalyvauja
integruotose
atsakingo
varto irno
okose.
30 proc. mokiniq
itraukiami ! uZklasing
aplinkosauging veikl4

100

Priemond I .1.2.3
Mokiniq dalyvavimas aplinkosauginiuose
biireliuose, olimpiadose, konkursuose,
projektuose.

Atsakingas uZ programq lykdym4 mokyklos direktorius Gintaras Pa5kauskas.
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Mokyklos
bendruomen6

Technologijq
mokytojai

Gamtos dalykq
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