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strateginio tikslo igrvendinimas. 201 5-201 7 m. buvo stiprinama atvira bei
patraukli Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau - mokyklos) kult[ros pletra
bendruomeneje. Buvo kuriama mokyklos bendruomends poreikius tenkinanti aplinka. Mokiniai ir jq
teveliai buvo skatinami dalywauti bendruose mokyklos renginiuose.
Organizuojant renginius. projektus, akcijas bendradarbiaujama su Alizavos kaimo
bendruomene, Kupi5kio kultiiros centro Alizavos padalinio specialislais, [kininkiq organizacija
,,SodZius".

Buvo tobulinama vidines ir iSorines informacijos kaupimo ir skleidimo struktlra. Pagal
reikalavimus sutvarklta mokyklos intemetine svetaine. Dabar dia reguliariai talpinami apraSymai
apie lvykusius renginius, i5rykas. idomesnes pamokas. Intemetineje svetaineje kiekvienas gali
susip€Dinti su mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis, mokinio elgesio taisykl€mis ir visais
svarbiais mokyklos dokumentais, mokykloje galiojandiomis tvarkomis. LeidZiamas intemetinis

mokyklos laikraStukas ,,Sratinukas". SkleidZiant informacij4 apie mokyklos bendruomenes renginius
glaudZiai bendradarbiaujama su intemetiniu laikra5diu www.temainfo.lt
Kuriama patraukli mokyklos vidaus ir lauko aplinka. lrengta nauja universali Zaidimq
aikStele, suremontuota aktq sale ir riibine, pagaminti nauj i uZraSai kabinetams. 2015 m. laimejus
Tarptautines Kaledq labdaros muges paramos projekt4 bibliotekoje uZ 2000 eurq irengtas vaikq
poilsio kampelis, pakeista skaityklos grindq danga. nupirktos naujos kedes. 2017 m. pateiktas
projektas ir laimetas finansavimas jungtines ikimokyklines ugdymo grupes materialines bazes
gerinimui.
2015 2017 m. didelis demesys buvo skiriamas mokiniq pilieti5kumo ir patrioti5kumo
ugdymui.20l5 m. igyvendintas G. Steponavidiaus paramos projektas,,Dij[ta. katnali".20l6 m.
laimetas balsq rinkimo konkursas paramos programai ,.Geridarbai.lt''. Uz gaut4 param4 isiglti 4 vnt.
autentiskq KupiSkio kraSto tautiniq kostiumq mokiniams ir organizuota folkloro Svente. 2017 m.
iglvendintas KupiSkio rajono savivaldybes dalinai finansuotas projektas ,.Dij[ta. kalnali. skambek".
Kiekvienais metais mokiniai ruoSiami Iiaudies atlikejq konkursui TRAMTATULIS. Mokiniai kartu
su telais dalvrauja suaugusiq pasakoriq konkurse. Kiek"'ienais metais iSradingai paminima Laisr,es
gynejq diena. Vasario l6-oji. Kovo ll-oji.
Nloklklos bendruomene surienijo pastangas rinkdama elcktronines atliekas.
Kiekvienais metais surenkama daugiausiai atliekq iS risq Lieturos ugdlmo jstaigu. [;2 priduotus
atlieku kilogramus mokiniams organizuoiamos idomios edukacines iSr,1kos. l0l6 m. - Goscrazy.lt
..(ienerolo-'ir..N{okslininko" programos. l0I7 nr. ..Raketos inZinieriq" prosrama.
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2016 m. laimetas ekologinis respublikinis konkursas ,,lSmanioj i klase". Mokyklos
bendruomend gavo l0 planSetiniq kompiuteriq. Mokytojams organizuotas seminaras ir Siandien
planSetes jau sekmingai panaudojamos ugdymo procese.
II strateginio tikslo igrvendinimas. Vykdant tevq pedagogini Svietim4, skatinant
tevus padeti savo vaikui mokyis mokykloje sudaromos triSales sutartys, mokinio elgesiui koreguoti.
Siekiant individualios paZangos pokydiq planus ir mokymosi pasiekimq planus sudaro mokttojas,
mokinys ir mokinio tevai. Vykdomi individualiis pokalbiai su tevais, kuriuos organizuoja klases
aukletojai ir dalykq mokltojai. lndividualiose pokalbiuose aptariama jq vaiko individuali paZanga
(IP).2016 metais mokykloje susikurta IP fiksavimo sistema, kuri padeda mokiniams fiksuoti savo
mokymosi rezultatus ir darom4 paZang4.5-10 klasiq mokiniai sudaro Mokymosi ir pokydiq planus
mokslo metq pradZioje, pirmo pusmedio pabaigoje, konsultuojasi su dalyko mok,lojais ir aukletojais.
2016 m. tokius planus sudare 40 mokyklos 5-10 klasiq mokiniq. Mokytojai organizuoja individualias
ar klasei skirtas konsultacijas sutartu laiku.
Mokykloje aktyviai siejamas formalusis ir neformalusis ugdymas. Vykdomos
netradicines veiklos, vedamos integruotos pamokos, mokykloje lanlosi daug fZymiq ra5ytojq ir kitq
Zinomq Zmoniq, kurie dalinasi sava patirtimi ir Ziniomis su mokyklos mokiniais,
Siekiant kokybiSkesnes pamokos 2016 m. mokykloje praddtos naudoti elektronines
EMA prat"vbos matematikos pamokose. 2017 m. elektronines EMA pratybas pradejo naudoti ir
lietuviq kalbos mokytoja.
2015 2017 m. mokiniai aktyviai dallwavo rajoniniuose ir valstybiniuose konkursuose,
olimpiadose, uZeme prizines vietas ir buvo apdovanoti. Mokiniai 2016 m. ir 201 7 m. dalyvavo
konkurse OLIMPIS; 2016 m. dalyvavo gamtos mokslq olimpiadoje (lII vieta), Kupi5kio rajono
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq 5-8 klasiq gamtos mokslq olimpiadoje, biologija (llI vieta);
2016 m. Kenglroje dalyvavo 14 mokiniq (pateko | 10 geriausiq moksleiviq grupg rajone). 2011 m.
3 mokiniai dalyvavo rajonineje matematikos olimpiadoje (uZeme I ir Il prizines vietas), Informaciniq
technologijq tumyre (uZeme I ir II prizines vietas), Lietuvos mokiniq technologijq olimpiadoje (1, III
vietos), Kupi5kio rajono savivaldybes bendroj o ugdymo mokyklq 5 8 klasiq gamtos mokslq
olimpiadoje, biologija (III vieta), Lietuvos technologijq olimpiadoje (1, III vietos),2016 m. Lietuviq
gimtosios kalbos olimpiadoje 5 8 klasiq mokiniams (I, II vietos), Inlormaciniq technologijq tumyre
(lll vieta) Lietuvos mokiniq technologijq olimpiadoje 2017 m. dalyvavo 5 mokiniai (1, III vietos),
Lietuvos valstybes atklrimo Simtmediui skirtame pie5iniq konkurse,,Kas yra pilietiSkumas?" laimeta
I vieta. U2 labai ger4 mokym4si. aktyvi4 pilieting veiklE ir savanorystg Kovo l1-osios proga Kupi5kio
rajono mero padekos ra5tu apdovanota 7 klases mokine. Sudarytos s4lygos mokiniq sportiniam
uZimtumui 2016 m. rugsejo 29 d. atidarytas universalus sporto aik5tynas, kuriame aktyviai vyksta
futbolo treniruotes ir tumyrai.
Lietuviq kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus 2015-2016 m. m. (11
mokiniq) ir 2O16-2017 m. m. (10 mokiniq) tikrinosi 100 proc.
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2015-2016 m. m. mokyklos PUPP lietuviq kalbos nepatenkinamq ivertinimq nebuvo.
6 nepatenkinami ivertinimai. Lyginant su 201 5-201 6 m. m. PUPP marematikos

vidurkis20162017m.m.pakilo-2mokiniaigavonepatenkinamusivertinimus.2016-2017m.m.
lietuviq kalbos nepatenkinamq ivertinimq nebuvo.
Mokykla sudaro s4lygas kiekvienam mokiniui mokltis pagat jo gebejimus ir pasiekti
kuo auk5tesnius pasiekimus.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokyklos 2018-2020 metq strateginis planas parengtas vadovaujantis KupiSkio
rajono pletros iki 2020 metq strateginiu planu. patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes
tarybos 201 I m. kovo 3l d. sprendimu Nr. T5-69 (kuris papildylas Kupi5kio rajono savivaldybes
tarybos 2017-02-24 sprendimu Nr. T5-36): Valstybine Svietimo strategija 2013 2022 m., patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745.
Mokyklos strateginio plano paski*is - efektyviai organizuoti [staigos veikl4.
numatlti mokyklos vystymosi perspekt-y v-as ir prioritetus. pastovi4 kait4, telkti mokyklos
bendruomeng mokyklos vizijai igyvendinti, aktualioms problemoms sprgsti, gerinti mokiniq
pasiekimus.

Rengiant mokyklos strategin! plan4 2018 2020 m. vadovautasi iiais principais:
partneryste, bendruomenes itraukimul uZdaviniq apibreZtumu ir pagrjstumu; priemoniq realumu ir
igyvendinimu; strateginio plano lankstumu ir proceso tgstinumu: kreiptas demesys Valstybes
kontroles audito ataskaitos .,Kodel negereja mokiniq pasiekimai?" rekomendacijas.
Strateginio plano rengimui Mokyklos tarybos posedZio metu (protokolas Nr. I )
sudarlta darbo grupe, direktoriaus 2018 m. sausio 25 d. isakymu Nr. V-6, kurios nariai - mok)'tojai,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos bibliotekininke. socialine pedagoge. I strateginio plano
rengimq buvo itraukta visa mokyklos bendruomene, vykdytos diskusijos su mokiniais: duomenis ir
pasillymus teike mokyklos metodin0 grupe, fsivertinimo grupe. mokyklos isive(inimo grupe,
Mokiniq taryba, Mokyklos taryba.

i

SITUACIJOS ANALIZE
ISORES APLINKOS ANALIZE
Politiniai - teisiniai veiksniai. Valsty.be orientuojasi ! damios Ziniq visuomenes klrimq. Lieturos
politiniame gyvenime vyksta pokyiiai: nedarbo ty'gis, didejanti migracija. Sie veiksniai daro itak4
ir Svietimo sistemai. Mokykla savo veiktq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vaiko teisiq
konvencija. Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu. Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu. Lietuvos Respublikos 5vietimo ir mokslo ministro isakl mais, kitais teises aktais.
KupiSkio savivaldybes tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais. mokyklos
nuostatais.

Ekonominiai veiksniai. Ekonominiai ir uZimtumo rodikliai Salyje gerejo. 2016 m. Lietuvos darbo
ir nedarbo maZejimo
tendencijos. tatiau skurdas Sallje nemaZejo. Lietuvos Respublikos r,'yriausybe numato Svietimui
skiriamq nacionalinio biudTeto asignarimq dalies nuo BVP augim4. bet infliacijos augimas 1ra
spartesnis. todel ir padidejusiq leSq nepakanka bltiniems poreikiams patenkinti: brangsta
rador.eliai. moklmo prienronis. dide.ja iSlaidos aplinkos iilaikymui. IVlokinio krepSelio ir biudZettr
leiu pakanka bltiniausioms iSlaidoms flnansuoti. Jq stinga mokrmo priemonims isigrri. NIaTtja
r alstybes i5laidos irairiems projektams. moky'klos pritraukiamos papildomos le5os dallvaujant
rajono. Salies projektuose. Nepalanki ekonomind situacija stahdo daugelio imoniu - potencialiu
mokl,klos remejq - r,eiklq. todel sudetingiau gauti param4. leid2ianii4 gcrinti mokyklos matcrialine

rinkoje vyravo visq amZiaus grupiq gyventojq uZimtumo didejimo

l

I

bazg. DidZiausi iSSlkiai skurdas ir socialine atskirtis. didejanti pajamq nelygybe, gyventojq
senejimas. kuri lemia emigracija, maZas gimstamumas. Socialiai remtinq Seimq, kuriq vaikai lanko
mokykl4, skaidius stabilus. Sunki dalies gyventojq finansine padetis didina mokyklos
isipareigoj imus. Mokykloje 2015 m. nemokam4 maitinim4 gavo 37 mokiniai (38.5 proc.), 2016 m.
37 mokiniai (41,5 proc.),2017
34 mokiniai (40,9 proc.). Ne visi tevai pajeg[s aprupinti
vaikus mokinio reikmenimis. 2015 m. nupirkti biitiniausi mokinio reikmenys 23 mokiniams, 2016
m. - 20 mokiniq. 2017 m. - 20 mokiniq.

m.

I

Socialiniai veiksniai. Nepalanki demografine situacija Lietuvoje daro itak4 mokyktai. Emigruoti
skatina prasta darbo aplinka, nepatenkinamos gyvenimo sqlygos, maZas darbo uZmokestis. Ypad
didelg itak4 gyventojq maZejimui daro neigiama nattirali gyventojq kaita. Pastaraisiais metais
gimstamumas Salyje po truputi dideja. Rajone gimstamumas tolygiai maZeja, mirSta daugiau
Zmoniq nei gimsta: 2015 m. gime 165 vaikai,2016 m. - 155,2017 m. 143 vaikai. Alizavos
seniinijoje per 2015-2017 m. gime apie 15 vaikq kasmet. Alizavos miestelyje ir jo prieigose: 2015
m. gime 2, 2016 m. - 2,2017 m. - 7 vaikai. Del Siq prieZasdiq kasmet ne2ymiai. tadiau maZeja
mokiniq skaidius mokykloje. 2015 m. mokesi 96 mokiniai, 2016 m. - 89 mokiniai, 2017 m. 8i
mokiniai. 2018 m. rugsej o 1 d. numatoma 77 mokiniai. MaZai kinta nepilnq Seimq skaiiius: 2015
m. - 43 Seimos,2016 m. - 34 Seimos,2017 m. 24 Seimos. Socialines rizikos Seimq skaidius
iSlieka nepakitgs: 2015 m. mokykl4 lanke: 28 vaikai i5 l5 Seimq; 2016 m. - 28 vaikai i5 16 Seimq.
2017 m. - 27 vaikai i5 15 Seimq. Miestelyje i5likusi maZa darbo pasiola. Nepakito Seimq, kurios
gauna socialines pa5alpas arba verdiasi i5 atsitiktiniq darbq. skaidius (apie 50).
Btogeja vaikq sveikata. Tarp Lietuvos mokyklinio amZiaus vaikq sveikatos sutrikimq rryrauja
regejimo defektai. laikysenos sutrikimai. ivairaus laipsnio skoliozes (25 proc. [.ietuvos moksleiviq
diagnozuojama ydinga laikysena, 8 proc. - skolioze). Pana5i situacija Kupi5kio rajone bei
mokykloje.
Mokyklos mikrorajono socialinis kontekstas patenkinamas. Gauseja socialing atskirti patiriandiq
mokiniq, kuriems reikia specialiosios pagalbos. Pastebimai menksta mokiniq socialiniai igudZiai.
Technologiniai veiksniai. Mokyktoje diegiamos technologijos: elektroninis dienynas TAMO.
mokyklos gyvenimo aktuatijos patrauklia lorma ir turiniu pateikiamos ir reguliariai atnaujinamos
mokyklos tinklalapyje wwr.alizara.lt mokyklos, seniinijos. rajono bendruomenei.
Konkurse .,lSmanioji klase 201 6" laimejome I 0 plan5ediq. Mokytojams buvo suorganizuotas
seminaras ..lSmaniqjq frenginiq galimybes ugdymo procese". Pradetos naudoti elektronines
pratybos EMA (matematikos. lietuviq kalbos). Pasirupinta, kad visoje mokykloje b[tq pasiekiama
WI-Fl prieiga. Mokykloje yra 45 kompiuteriai, visi turi intemeto priei94. Mokiniq ugdymo procese
naudojama l8 kompiuterirl (l kompiuteris 4 mokiniams), l0 plan5ediq. 5 daugialypes terpes
projektoriai" 5 neSiojami kompiuteriai. Visq mokytoj q darbo vietos kompiuterizuotos, su prieiga
prie intemeto.
!'IDINE S APLINKOS ANALIZE
Organizacind strukttrra.
Moky'kloje 2O17 m. rugsejo I d. duomenimis yra 8 klasiq komplektai. 1.3 ir 2.,1. 5.7
jungtines klases. I jungtine ikimokykline ugdymo grupe. [S viso mokosi 83 mokiniai. Ugdomi 9
specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys mokiniai. Pagalbq mokiniams teikia socialine pedagoge.
logopede ir mokyto jo padeiela.
mogi5kieji iStekliai.
Moklkloje dirba 26 mokytojai: l9 ryresniqjq mokytojq. 7 moky'tojai metodininkai. Aptamaujantj
personal4 sudaro 9 nepedagoginiai darbuotojai. Nlok1'klos direktorius turi treii4 radlhing
kategorija. direktoriaus par aduoto.ia ugdymui dirba nuo 2016 m. rugpj[eio 26 d.. radlbines
kategori ios ncturi.

Planavimo sistema.
Mokykla savo veiklq planuoja rengdama.3 mctq strategini veiklos plan4. meting vciklos
program4. nrokslo metq ugdymo plan4. N{okytojai raSo ilgalaikius dalykq planus. neformaliojo
ugdlmo programas. fvlVCK lnroklklos raiko gerovis komisiia) rengia metini saro reiklos plan4
lr uz Jo !g 1 r cndinim4 atsiskaito mokr klos direktoriui mokslo metq pabaigoje
4

I

Finansiniai iStekliai.
Mokyklos veikla finansuojama i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto leSq. iS gyventojq
2 procentq pajamq mokesdio, vykdant projektus. 2017 metq mokyklos veiklai finansuoti skirta
I 83986 EUR Mokinio krepSelio. 93960 EUR BiudZeto. I l3 EUR 2 procentq. 3050 EUR projektq
ir 4376 EUR paiamq imokq leSq. Paramai socialines rizikos vaikams skirta 1140 EUR.

SSGG

ANALIZI

STIPRYBES

GALIMYBES

Kvalifi kuoti mokytojai.
Vieninga bendruomene.
Aktyvi projektine veikla.

Kurvbine veikla.

Ugdomojo proceso tobulinimas.
Efektyvesnis problemq sprendimas.
Gilinamos pa2inimo galimybes bei ivairinamas
ugdomasis procesas; praturtinta ugdymo(si)
baze; plati gerosios patirties sklaida.
Teigiamas mokyklos ivaizdis ir iSskirtinumas.

SII,PNYBES

GRISMTS

I

I

Mokiniq skaidiaus

Jungtin€s klases; mokyklos uZdarymas.
Sunku organizuoti neformalqji ugdym4.
Sudetinga organizuoti ivairiq darbo grupiq
veikl4, kolegialq pamokq stebej im4.
Zemi mokymosi rezultatai.
Kendia pamokos kokybe ir efektyvumas.

maZej imas.

Dauguma vazinejandiq mokiniq ir mokltojq

Mokymosi motyvacijos silpnej imas.
lnovatyviq priemoniq tr[kumas.

I
I
I

I. MISIJA, VIZIJA,PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYTIAI

VIZIJA.
mokiniq, jq tevq ir mokytojq bendruomene - savo veikl4 grindZianti
demokratiniais principais, ugdymo procese taikanti paZangias technologijas, puoselejanti etning
kultiir4. ruoSianti emoci5kai brandq ir fiziSkai aktyvq pilieti Siuolaikiniam besikeidiandiam
gyvenimui.

Mokykla

MISIJA
Suteikti kokybiSkas Zinias. sudaryti motyvuojandi4 mokymosi aplink4, ugdyti
individualius gebe.limus bei emociSkai brandq ir fizi5kai aktl'vq pilieti.

VEIKLOS PRIORITETAI
I.

KokybiSka pamoka.

2. Mokymosi motyvacijq veiklinimas.

l.

EmociSkai brandaus, fiziSkai aktyvaus pilieiio ugdymas

5

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
I strateginis tikslas

II strateginis tikslas

Mokiniq pasiekimq gerinimas

Pletoti atvir4 bei patraukli4 mokyklos kultDr4
bendruomen€je.

I programa

I programa

Ugdymosi kokybes gerinimas

Saugios aplinkos l'trrmavi mas.

II programa
Emoci5kai brandaus ir fiziSkai aktwaus
piliedio ugdymas.
I

II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMV IGYVENDINIMAS
Veiklos
Strateginis tikslas

l.

Mokiniq, igijusiq pagrindinl iSsilavinim4, datis.
Mokiniq, gaunandiq j iems reikaling4
individuali4 pedagoginE. socialing, informacing

Mokiniq pasiekimq gerinimas.

pagalb4 dalis.

Mokiniq sudariusiq IP planus. dalis.
Mokiniq pasiekusirl Bendrqjq progamq
patenliinamq. pagrindini ir aukStesniji
pasiekimq lygi. dalis.
PUPP i5laikiusiq mokiniq procentas (ne maziau
90 %). o 201 9 m. matematikos PUPP rezultatq
bendras vidurkis bitq ne maZesnis kaip 6.

Programos
Davadinimas
Bendra informacija
upie programq.

USdVmosi kokybGs gerinimas prognma
I

I

I

l.

Programa skirta auk5tesniq ugdymo ir ugdymo(si) rezultatq
uztikrinimui.
LIgdy'mo turini pritaikyti taip. kad kiekvienas mokinys pagal savo
poreikius ir iSgales brgstq kaip asmenybi. ugdytqsi pilietinE ir tauting

savimong.

igltq

kompetencijq,

prasmingam. aktyviam gyvenin.rui

I

I

b[tinq tolesniam mokymuisi ir

uolaikineje visuomeneje.
Mokejimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis
mokytis ir atkaklus uZsibreZto tikslo siekimas. atsakomlbe u2 savo
mokym4sir gebejimai planuoti ir apmqstlti mok;-mosi procesil ir
rezultatus. iSsikelti pamatuotus tolesnius u2dal'inius. pasirinkti
moklnrosi budus: saro stiprlbiq ir trtlkumu 2inojimas. dL)nre.iinrasis
mokl nrosi pasirinkimo galiml bcmis.
Si

I
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Programos tikslai.

Laukiamas tilcslo
j gn e ndinimo r e zu h at a s

ign e ndi ni mo lcr it e r ij a i.
Ui dav iniq i gne ndi nimo pr ie mo ne s.
Vertinimo kriterijai.
T i ks I 4

Tikstas

UZtikrinti ugdymo
kokybg - gerinti
mokiniq pasiekimus

l.l.l.

Tobulinti ugdomosios
veiklos lormas.
atsiZvelgiant i mokiniq
poreikius.

Vertinimo kiterijus
iltato)
Tinkamai
organizuojamas
ugdymo procesurs.
Mokiniq, darandiq
individuali4 pai,ar'g4,
dalis. Mokiniq, kuriq
metiniai ivertinimai
atitinka Bendrqiq
programq
patenkinam4,
pagrindini ir
auk5tesn[ji pasiekimq
I
. dalis.
Vertinimo kiterijus

laikas/terminas,
atsakingi

5-80 % pamokq bus
naudojami inovatyvls
ugdymo metodai, IT.
planSetes, del to geres
pamokq kokybe.
90 % mokiniq gaus
efektywi4 ir savalaikg
pagalb4 (tiek gabls. tiek
turintys mokymosi
sunkumq).

2018-2020 m.

7

Visiems mokiniams
sudarl.tos lygios galimybes
i dalykines konsultacijas.

Direktorius.
mokyklos
mokytojai,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

Ugdymo procesas
individualizuoj amas/
pritaikomas pagal poreiki
visiems mokiniams.

Pamokq, kuriose
taikomi inovatyvls
ugdymo metodai,
tinkamai naudojamos
IT priemones, skaidius

Priemoni l.l.l.l.
Ugdymo lurinio modemizavimas ir
aktualizavimas, edukaciniq erdviq klrimas.
Priemon€ 1.1.1.2.
Metodiniq uZsiemimq apie inovatyvq ugdym4

I

ignendinimo

klind kriterij aus reikimd)

rykdytojai

l.l.

Uldavinys

(sie

Tikslo

90 % mokytojq igis

kompetencijq. reikalingq
veiksmingam ir mokiniq
poreikius atitinkandiam
ugdymui organizuoti.

organizavimas.
Priemoni l. l. 1.3.
Mokinit1 turindiq specialitjq poreikiq (gabiq.
turindiq mokymosi sunkumq), aprlpinimas
r ador eliais ir kitomis priemond'mis.
konsultavimas.
Priemone l. I. l.l.
Ivairiq skaitymo strategijq taikymas per visq
dalykq pamokas naudojantis IQES online
platformos instrumentais.

I
I

Kiekvienas mokytojas per
mokslo metus dalyvaus
bent 3 seminaruose.
kuriuose tobulins
triikstamas kompetencij as.

I

I

Naujos edukacines erdves
sudarys s4lygas klrybiSkai
organizuoti ugdymo
proces4.

I

SusipaZinE su ir airiomis

skaitymo strategijomis
mokiniai gebes jomis
pasinaudoti per pamokas.
Kai mokiniai bus lvaldg
visas skaitymo strategijas.
mokytojai.las gales
naudoti integruotai.
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I

Vertinimo kriterijus

I

UZtikrinti ugdymosi
kokybg - gerinti
mokiniq pasiekimus.

75-80 % mokiniq sudarys
IP planus ir sustiprins
mokejimo mokltis
kompetencij4. Zinos savo
mokymosi sunkumus ir
Zinos, kaip juos sprgsti.

Mokiniq. darandiq
individuali4 paiang4.
dalis. Mokiniq.
pasiekusiq aukStesni
metini ivertinim4.
dalis.

Uldavinys 1.1J.1.
Stiprinti mokiniq

Mokiniq. daraniiq

atsakomybE uZ sal o

individual iE parZang4,
dalis.
Praleistq pamokq,
tenkandiq vienam
mokiniui. skaidius.

mokym4si.

Patobulinta mokiniq
skatinimo sistema, itakos
aukStesnius mokymosi
rezultatus.
Dalyvaudami dvej r4 metq
projekte ,,KUBAS" 9-os
klases mokiniai pagerins
savo matematikos PUPP

Priemoni 1.1.2. l. l.
Mokiniq asmenines paZangos isivertinimo lapq
tobulinimas.
Priemoni l. 1.2.1.2.
Mokiniq skatinimo sistemos atnauj inimas

6).
90 % mokiniq bus
atsakingi uZ savo

mokymosi rezultatus ir
darom4 paZangq, bei
pamokq lankomumq.

rodukto)
I

Pamokq. kuriose

taiklti

201 9 m.

ivertinimus (iki vidurkio

Priemon? 1.1.2.1.3.
Mokymosi motyvacilos stiprinimas
I Vertinimo krirerijus
UZdavinys 1.1.2.2.

Tobulinti savgs
isivertinimo sistem4
mokykloje.

Direktorius"
moky'klos
mokytojai.
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

savqs

isivertinimo metodai,
skaidius procentais.

Aktyvesnis tevq
itraukimas i mokiniq IP
stebejim4, pades
efektyviau siekti paZangos

Priemone 1.1.2.2. l.
Aktyvesnis tevq itraukimas i vaikq paZangos

Klasiq
aukletojai

stebesenq.

90 % mokiniq mokysis
noriai, pasitikes savo

Priemon! l. 1.2.2.2.
Kas menesi mokiniq lP individualus aptarimas.
mokytojq taryboje du kartus per mokslo metus.

jegomis.

Priemont2 1.1.2.2.3.

Gabls mokiniai dalyvaus
mokyklos. raiono bei
5alies olimpiadose.
konkursuose. varZybose.

Kolegialus stebejimas integruotq ir atvirq
pamokq.
Priemond l. 1.2.2.1.
Administracijos ugdomasis konsultavimas

Kas menesi daromi [P

aptarimai. pades koreguoti
darom4 ugdymosi
pazang4.

Administraciios
konsultavimas padis
ir ertinti moky mo( si)
pazanga. pades nusin.ratl
ttrlimesnius mokl mo
Zingsn ius.
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ti

Direktorius.
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

I

Veitlos kiteriius
Mokykla taps atvira

Strateginis tikslcts

2-

ir

besijaudiandiq mokiniq
flancl mokini

Programos
pavadinimas
Be ndra infor mac ij a apie
programq.

patrauklia savo

kultira bendruomeneje. Klasese nebebus
nepritapusiq mokiniq. Attikti l-2 tyrimai. juose
dalyvavusiq mokiniq dalis. saugiai

Pl6toti atrir4 bei patraukli4
mo\'klos kultiir4 bendruomen6je.

Saugios rplinkos formavimas programr

dalis:

patydias

dalis.

l.

i

programa skirta tgsti sekming4 mokyklos kult[ros
puoselej imo program+ papildant jq saugios aplinkos lormavimo
veiksniais. Si4 programq igyvendinus. mokiniams bus sudary.tos
palankios s4lygos ivairioms kompetencijoms ugdlti, uZtikrinta
nelormaliojo ugdymo kokybe. Mokiniai patirs sekmg. dalyvaudami
renginiuose ir saugiai jausdamiesi mokyklos aplinkoje. Programa
skatins kiekvieno mokinio asmenybes [gti. draugiSkum4, tolerancij4 ir
pagarb4 vieni kitiems per organizuojamus ir rykdomus renginius:
viktorinas. sportines varZybas, projektus, akcijas, konkursus, ivairias
pamokas netradicinese erdvese, iSvykas. Tyrimais apie smurto, patydiq
ir Zalingq [prodiq paplitim4 bus siekiama iSsiaiSkinti jq m4st4 ir ie5koma
ivairiq metodq ir biidq, uZtikrinant mokiniq saugum4. Vykdoma
nuolatine prevenciniq progrnmq, projektq bei konkursq paieSka ir
skatinamas dalyvavimas juose/dedamos pastangos juos igyvendinant
(kasmet igl.vendinama (tgsiama) I -2 prevencines programos).
Mokiniai ir jq tevai aktyviai dalyvaus prevenciniuose renginiuose.
Kiekvienq mokslo metq pabaigoje bus organizuojamos ir vykdomos
vasaros uzimtumo sto
os 5 l0 klasi mokiniams

tikskt
jgne ndinimo re zultatas

Progr
Ti lcsltt
kT I te rijai
Uidav ini4 ignendinimo pr ie mon!
Vertinimo kriterijai.

Tikslas 1.1.
Organizuoti ugdymo
proceso aplink4 taip.
kad vaikai mokykloje
jaustqsi gerai ir saugiai

(sie

s.

Vertinimo kriterijus
(rentllato)
Palankiai vertinandiq
mokyklos socialing
aplink4 bendruomenes
nariq skaidius.
I -2 atlikti tyrimai ir
tyrimuose dalyvavusiq
mokiniq, dalis;

ktina ktiter A aus reikj mo )

Mokytojq.

Sukurta infrastruktlra.
inovatyv[s sprendimai.
iSskirtiniai mokyklos
aplinkos elementai,
kuriuos mokytojai
tikslingai panaudos. o
ugdytiniai pamegs.

atsakingq uZ
edukaciniq
erdviq klrimq.
grupe.

2018 2020 m

saugiai besijaudiandiq
mokinitl. dalis;
patydias patiriandiq
mokini dalis

Uldavinys 1.1.1.
Sufbrmuoti naujas
edukacincs erdr es

!gtvendinimo
laikas/terminas

Vertinimo kriterijus
(produkto)
Ugdymo proceso

Pagaminta lauko scena

suoliukai i5
nat[ralios medienos

klase.

inovatyvumas naujose
erdv6se.
9

-

Priemoni

l.l.l.l.

harmoningai deres su
supandio sodo vaizdu.

Edukacines erdves formavimas mokyklos
vidiniame kiemelyje: lauko scena- klase,
suoliukai.
Priemon? l.l. 1.2.
Sveikatingumo tako irengimas mokyklos sode i5
natlraliq medZiagq: akmenukq. kankoreZiq.
Zvyro, smelio, medZio riekeliq.
Priemone l. l. 1.3.
Kilnojamos jaurqjq dviratininkq treniruodiq
trasos atnaujinimas ir pritaikymas ETEC 201 8

l

1.2.

Tobulinti mokiniq
socialinius gebejimus.

Vykdomos sekmingos
mokiniq treniruotds,
pasiekti geri rezultatai.
Fiziskai akq"r,lis 90 %
mokiniq.

Struteginis tiktlas

Pldtoti atvirq bei patraukli4 mokyklos
kultiir4 bendruomen6je.

imas
rulru informac ij cr upie
programq.
Be

Iki 20ltl

m.

Kasmet igyvendinama
(tgsiama) 1-2
Pagerej 9s mikroklimatas,

tarpusavio supratimas,
kiekvienoje klas€je ir
mokykloje. SumaZejgs
klasese nepritapusig
mokiniq, skaidius.

Priemoni l. 1.2. l.
Ankstyvosios prevencijos ir vaikq socialiniq
gebejimq ugdymo programos rykdymas
veikiame kartu" 1-4 klasi mokiniams.
Priemond I .l .2.2.
Saugesnio intemeto renginiq organizavimas:
susitikimas su lektoriais i5 AB ,,Telia Lietuva",
pie5iniq, filmukq kiirimo, durq puoSybos
konkursai.
Priemoni 1.1.2.3.
Mokiniq dalyvavimas akcijose, skirtose
Tarptautinei Tolerancijos dienai, savaiteje,,Be
patydiq" ir kituose prevenciniuose renginiuose.

00s

Iki 2018 m.
rugsejo I d.

rugsejo I d.

Vertinimo kiterijus

prevencines
programos.
Mokiniq. dalyvavusiq
prevencindse
progmmose.
projektuose.
konkursuose, dalis.

2.

spalio 31 d.

Vykdomas mokiaiq
sveikatos grfrdinimas.

nuostatams.

UZdavinys

Iki 2019 m.

90 % mokiniq igijg iiniq.
i5siugdg pakantum4,
pagarbq kitokiai

nuomonei, iSlaving
turimas nuostatas,
patobuling turimus
igfidZius ir geb€jimus.

Pagerejq mokiniq

socialiniai iCudZiai,
sustiprdj g vaikq socialines.
emoclnes
Veiklos kriteriius
Mokykla taps atvira ir patrauklia savo kultlra
bendruomeneje. Klasese nebebus nepritapusiq
mokiniq. Atlikti l-2 tyrimai. juose dalyvavusiq
mokiniq. dalis; saugiai besijaudiandiq mokiniq
clas
flancl mokini dalis.
dalis:

EmociSkai brandaus ir fiziSkai rktyvaus pilielio ugdymas
progrema 2.
EmociSkai brandus ir tiziSkai aktp us pilietis ugdomas nc tik
tinkamai organizuojant ugdymo proces4. bet ir jvairiq projektq.
programu. akcijq metu. Sistemingai vrks sreikatos stiprinimo renginiai
(klases lalandeliq metu. paskaitose. l iktorinose. iSvykose. sporto

10

dienose). Mokyklos bendruomene isitrauks, ugdant dor4. damq bei
teigiamq emocijq kupinq jaun4 Zmogq. Geres moksleiviq lankomumas
ir s4moningumas. maZes mokiniq sergarnumas.

Programos tikslai.
Tilrsl4 igtte ndinimo l<riterij ai.
Uidav i niy igne ndinimo pr ie mon) s
L'e rt in imo lw iter ij ai.

Tikslas

l.l.

(ren tato)
UZsiemimq
sveikatinimo temomis.
skaidius (po I per
mokslo metus
kiekvienai klasei

Uldavinys 1.1.1.

Vertinimo kriterijus

Ugdyti mokiniq kritini
m4stym4 stiprinti

Mokiniq,

pilietiSkumo Saknis.

i gn endinimo r e z ul t at as
(s i e k! ina kr iteij aus rc iki rfie.)

ignendinimo

Ugdomas pozityvus ir
brandus ugdyinis,
gebantis objektywiai
pasirinkti, daryti logiSkus
sprendimus realiose
gyvenimo situacijose.

2018 2020 m

laikas/terminas

Vertinimo kriterijus

Ugdyti emociSkai
brandq ir fiziSkai
aktyvq pilieti.

emocinE brand4, gilinti

Tiks

90-100 % igy vendinti
bendruomenOs nariq
pageidavimai skaitymo
skatinimo srityje ir
sudarltos s4lygos mokiniq
ktrybiSkumui atsiskleisti.

dalyvaujandiq
pilietinese akcijose,
projektq renginiuose,
dalis.
Prevenciniuose
renginiuose
dalyvavusiq mokiniq,
dalis.

Priemoni l.l.l.l.
Mokiniq susitikimq su ra5ltojais. dailininkais,
organizavimas. Dalyvavimas dailininkq ir
ra5yaojq kfirybinese dirbtuvese, iSvykos i
spektaklius, reikSmingiausiq lietuviSkq knygq

90 % mokiniq padidins
savo pilietiniq ir tautiniq
vertybiq skalg, mokysis
jomis gristi savo elgesi ir
veikl4 asmeniniame bei
vie5ajame glwenime.

nagrinej imas integruotose pamokose.
Dalyvavimas tarptauti niame projekte,.Siaures
Saliq bibliotekq savaite". akcijoje ,.Metq knygos

Mokyklos
bibtiotekininke,
klasiq aukletojai
2018-2020 m.

rinkimai".
Priemone 1.1.1.2.
Mokiniq dalyvavimas pilietinese akcijose.
skirtose Laisves gynejq dienai ir Lietuvos
ralstlbindms Sventems. Dalyvar imas muziejq
edukacinese pamokose. Dall vavimas
bendruomenes Zygyje i Dijokalni.
Vertinimo kriterijus
l-lZdavinys 1.1.2.

Pageres bendruomenes
darnumas, dorovingumas.
bus skatinamos teigiamos
mokiniq emocijos.

(produkto)

Llgdyti fiziSkai aktyvtl
pilieti.

Sporto renginiuose ir
akcijose dalyvavusiq
mokiniq. dalis.
Mokiniq,rter, q.
dall r avusiu
paskaitose, dalis.

individualls
mokiniq gebejimai ir
polinkiai. pageres 80 %
mokiniq tlzine sr eikata ir

Mokyklos
bibliotekininkeklasiq aukletojai
201 8-2020 m.

lSrySkes

aktlvumas. dall r'aujant
sporto renginiuose.

Priemontl.!.).1
11

Visuomenes
sr eikatos

prie2ilros
specialiste. klno

Sporto renginiq organizavimas ir dalyvavimas
juose mokykloje, rajone ir uZ jo ribq (Solidarumo
begimas, begimas kovos su Tuberkulioze dienai
pamineti, sporto diena mokyklos bendruomenei);
Priemonl 1.1.2.2
Paskaitq sveikos gyvensenos tema mokiniams ir
iq tdvams. iniciavimas ir organizavimas.

Atsakingas uZ programq vykdym4

-

Pageres tevq

ir

vaikr.p

santykiai, vie5iej i ry5iai su
miestelio/rajono
bendruomene, ir toliau
i3liks sukurtas pozityvus
mokyklos ivaizdis.

kultlros
mokytoja.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktorius

Gintaras PaSkauskas.

PRITARTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos tarybos
2018 m. vasario 23 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1)
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